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الرحيصالرحمقاللهبس!

مقدمة--

الجدللكثرةالشائكةالموضوعاتهمنالكلامعلمموضوع

موضوعاتهبعضحشأىالدراسةهذهوفي.علمائهبينالخلاف

الكتابضوءفيالكلامعلممسائلأهمبنقدأقومكما:قضاياه،

والجماعة.السنةأهلوعقيدة:السنة

علمنشاة.الدراسةهذهتطرحهاالىالمسائلاهممنولعل

الكلامعلمعلىالمآخذوأبرز،نشأتهعواملوأهموتاريخهالكلام

ومسألة،الكلاموعلمالمتكلمينعندتعالىاللّهمعرفةومسالة،وعلمائه

اللةرؤيةومسألة،الإيمانمسالةمنالمختلفةالفرقوموقف!ىصطالصف

القدر.ومسألة،القيامةيومتعالى

أنهراْيتُ))إفي:يقولحينالأصفهانيالعمادمعفلازلت.وليمص

:غدهفيقالإلايومهفيكتابًاأحديكتبلا

قدمولو،يستحسنلكانهذازيدولو،أحسنلكانهذاغيرلو

وهوالعبرةاعظممنوهذا،اجمللكانهذاتركولو،أفضللكانحهمذا

البشر((.جملةعلىالنقصاستيلاءعلىدليل
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مجَغكقؤىهمؤطةينز
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*االإهل

ومثلا4افط!!ووإل!

السلاروعبدبقالعز

...أيوَولهفاَصوإ!كؤاؤًا

آلرحمةجملأمحالفا9لهتعال!،للّهمن9،رجو

...مالنتم!للصه9،لقبولى9،لمخفرة
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-الكلاوعل!

وأسالك..ّىلعوعطاياكنعمائكمى-ابغعلىا!ثكربىأحمدك

وأسألك،الناسعنوالغئالعافيةعلىالشكروأسألك،والتوفيقالهداية

قبرى،فيفينفعىبه،ينتفعُالذيالعلممنالعملَهذاتجعلوأن،الجنة

-.سليمبقلباللَةأتىمنإلابنونولامالينفعُلايؤموميزالب

فإنقصرتقدكنتوإنوالشكر،المنةفللهوفقتُقدكختُفإن

الموفقوهوفاتى،مالدركالعوناستمدومنه،وحدهدئةا!مال

السبيل.سواءوالهادي

تعالىاللةإلىالفقير

النجاررعام
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الأولالمبث

الكلارعل!إىولخل

الكلامتعريف:أولأ

الكلامعلمأ!اءاهم:ثانيَا

علماثهنظرفيوفائدتهالكلامعلمموضوع:ثالثًا

والأنصار.المهاجمينبينالكلامعلمرابعَا:
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لJAاالمبعث

الكلاورعلوإلىهدخل

الكلا!:علصتعديفأولاً:

الكلام،)صناعة:فيقولالكلامعلم((الفارابيالنصر،)أبويُعرفص

بهاصرحالىالمحدودةوالأفعالالآراءنصرةعلىالإنسانبهايقتدر

ت)الغزاليالإماماّمأ(؟"((بالأقاويلخالفهاماكلوتزييفالملةواضع

أهلعقيدةحفظهوالكلامعلممقصود))إن:فيقول.(ـه555

.(2)((البدعةأهلتشويشمنوحراسمتهاالسنة

(1

(2

ز!و.69ص9311القاهرة.امينعشمانرهم!تالدا،)إحصماءالفطرابى(
-!-!ج

صرحالئالعقائدبنصرةيتعلقالكلامعلمأنفيقولوالفقهالكلامعلمبينالفارابى

عضدالفقهفعلمجميعَا.والشرائعالعقائدبامتنباطفيتعلقالفقهعلماَمأ،الملةواضعها

يصرحلممماشيءتقد-!يستنبطأنهعلىالانصسانيقتدرهاالىالصناعةهوالفارابى

الآراءنصرةعلىالإنسانكايقتدرصناعةفهوالكلامعلمأفا.الشريعةواضعب

يالأقاويل.خالفهاماكلوتزليفالملةواضعبهاصرحالىالمحدودةوالأفعال

يتناولمابأن،والكلامالفقهبينيفرقونَالذينالعلماءيسارلاالفارابىأنونلاحظ

.الكلامعلمفهوالنظريالجانبيتخاولْوما،الفقهفهوالشريعةصالعمليالجانب

.6ص:الضلالمنالمنقذالغزالي(

:الكلامعلمفيعرفالرأيهذافيالغزاليالإماممع4OVA)تخلدونابنويتفق

المبتدعلاعلىوالرد،العقليةبالأدلةالايمانيةالعقائدعنالحجاجيتضمنعلم)بانه

السنة.واهلالسلفمذاهبعنالاعتفاداتفيالمنجرفين

فصل3باولىطبعة،1096أف!دحااعبدىلع--نبامقدمة

الرأك!ههذانيمعهمهـ(rvr)تالأيجيالرحمنعبدينفقكما.\"3صهالكلام
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العلمهو))الكلام:(ـه792)تالتفضازانيالدينسعدويقول

الشرعيةالنظريةالقضاياومسائله.اليقينيةلةاولعنالدينيةبالعقائد

المعاش!بنظامالفوزومنفعتهبالايقان،الإيمانتحليةوغايتهالأعتقادية،

الشرعيةبالأحكاموالتصديقالايمانيصيرأنالكلاموغايةآلمعاد،نجا

أمرانتظامالدنيافي؟منفعته،المبطلينشبهتزلزلهلامحكخا،مت!يقنا

علىالنوعبقاءفيإليهايحتاجالىوالمعاملةالعدلعلىبالمحافظةانعاش

علىالمرتبالعذابمنالنجاةالآخرةوفيالفساد،إلىيؤديلاثجه

الاعتقاد(()1(.وسوءالكفر

من))المعلومفهوالأيجيعندالكلامعلمموضوعكانكذلك

هو:وتهيلبعيدَاأوقريئاتعلقَا،الدينيةالعقيدةإثباتبهيتعلقحيث

كحدوثالدنيا،فيوأفعاله،صفاتهعنيبحثإذ،تعالىاللةذات

الرسولكبعثفيهما،أحكامهوعنكالحشر،الآخرةوفي،لمالعا

.(2"((والعقابوالثوابالامام:نصب

العقيدةعنالدفاعالكلامعلمأهدافمنكانأنهذلكومعئ

،الرسولوبعثوالصفاتالذاتومعرفةالدينأعداءإزاءالإسلامية

الذينهمالكلامفعلماءوالنار.الجنةوحقيقة،الآخرةبنعيموالفوز

الشبه،ودفعالححجدا!اهبالدينية)الكلا!العقالد:فيقرل

دفىإلىالمنسوبة:وبالدينية،العملدونالاعتقادنفسيه!صدمابالعقائد:المراد

7صللأيجي)المراقفالكلامعلماءمننخرحهلاخطأناهُوإنالخصمن!ف!محمد

بالقآهرة.المتنىمكتبةتصوى

باختصار.،؟"-صه1بساحصلتفتازانيالدلمنشرت!(\"

.34ص!سء1للأيجيالمواقف(2"
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العقلى.بالنظرعنهاوالدفاعالعقيدةلإئباتوسيلةالعقليتخذونَ

فيالنظر))كان:(\"ريدةأبوالهاديعبدمحمدالدكتور:َويقول

باسمالاعتقادياتخصتثم،اًهقفيسمىوعقائدهبأحكامهالدين

مباحثوعي!،الفقهباسمالعملياتوخصتا؟كبر،الفقه

فرَشأبللبحث-تسميةالصفاتأوالتوحيدبعلمالاعتقاديات

مسألةهيالخلافحولهاقاممسأأفَمهرلأن،الكلامعلمأو-أجزائه

فيكالمنطة!الشرعياتفيالكلام3قدرةيورثلأنهأواللة،كلام

،غيرهفييكثرلمماالمخالفينعلىالكلامفيهكئرلأنهأوالفلسفيات،

فييقالكماعداهُمادونالكلامهوصاركأنهأدلتهبقوةولأنه

.((الكلامهوهذا:الكلامينمنالأقوى

89)تزادهكبرىوطالهق!! i)علمعنيقولالسعادةمفتاحفي

الحججبإيرادالدينيةالحقائقإئباتعلىمعهيقتدر))علمأنه:الكلام

فيهالقصديكوناليهلاءأدطويشترطء،..عنها.الشبهودىعليها

والسنة.الكتابفيوردتمماالعقيدةتكونوأنبالعقلالشرعتأليد

.(2)((َالصأكلامَايسمىلاهانفالشرطينأحدفاتولو

الإسلامنيالفسلفةتاريخبور:ءيلكتابترجمتهمن،9صه(1)حاشيةني(1)

الفلسفةنيمتعددةمصادرمجمرعةعلىالقرلهذانياستندوقد57القاهرة

.الكلاموعلمالإملامية،

ونفس.15.ص2بزادهكرىلطاممقالسيادةومصباخالسعادةمفتاح(2)

هـ.7130تاللة-صحمهخانصديق!ذكرهاوالهدفالمعئالمتقاربةالتعريفات

دا!إيالدينيةالعفائدإْيباتعلىبهيقتدرعلمالكلام)علم:العلومابحديفيقول

عندوصفاتهوتعالىصبحانهة!دإذاتومرضرعهعنها.افبهودفععليهاْالحجج

عندالكلامعلمفموضرعموجود.هوحيثمنالموجودموضوعهوقيل،المتقدمين
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بيانفيالكلاملعلمالمناصرينمعزادهكبرىطالقيتفقوهنا

العقلى.النظرباستخدامالشرعوتأييدهالعقيدةعنالشبهأهمية

أشهرهامنالكلاملعلمعديدةتعريفاتهناكأنوالحقيقة

العقائدعنالحجاجيتضمنعلم)"نه:مقدمتهفيخلدوِنابنتعريف

عنفي3!عتع!دأ"تالمنحرَفينَالمبتدعةعلىوالرد،العقليةبالأدلةالايمانية

.(؟)((السنةوأهلالسلفمذهب

إذاخصوصَاوتجوزَاغلؤافيهيبدوالتعريفهذاأنوالحقيقة:-،

عنا-أصحابهمالعلمهذاهجرواالصالحالسلفأنْ

التعريفهذان!فذلكومع،وحجاججدلعلمنهبه؟اغتَشالا

وأثهلها.وأوضحهاالتعريفاتأبسطمنيعتبرذلك--بعدسنركما

بهايقتدر)،ملكةأنه:قبلمنذكرناهُالذيالفارابيتعريفاّمأ

الملة،واضعبهاصرحالىالمحدودةوالأفعالالآراءنصرةعلىالانسان

.(2"((بالأقاويلخالفهاماكلوتزييف

فيالكلامعلماءيستخدمهاالىالعقليةالأدلةبالأقاويلفيقصد

مذاهبهم.عنوالدفاعالعقديةالمسائلوتاييدنصرة

علمفيايسقف"اكتابهفياهـهـالإيجي،عبدالكلامعالمويقول

بإيرادالدينيةالعقائدإثباتِعِلى))علتم:الكلامعلم"الكلام

عليهايستدلحيثالشرعمنصحيحةفرضهابعدالاممانيةالعقائدهوإنمااهله

باختصار.يعدهاوما589ص2بخانلصديقالعلومامجد.(العقليةيالأدلة

بم.04581978ص،بروت،المقدمة،خلدونابن(1)

الأنجلو،مكتبة،أمينغثمانالدكتوراتحقيق،العلومإحصاءنمر،أبر،الفاراي(2)

.131،صً،القاهرة
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.(1)((لشبهادلحججحفوا

عالمأنعلىيؤكدانيجيواللفارابىِالتعريفينهذينوإن

علىيردأنيمكنهرأيهمافيفإنهعلمهمنمتمكنَاكانإذاالكلام

أصولهعنالشبهويزد،مبادئهعنويدافعلعقائدهينتصرليأنخصومه

-.العقلىوالنقالهقالجدلطريقعن

))يعرر-لعلم:بأنهالكلامعلم-التفتازانيالدينسعدويعرف

ا!لتعلقةأ!ال!اخلعسلسليةافبوضاتهوفي،المانعألمصالطعنالباحط

المبدأفيالممكناتوأحوالالواجبأحوالعنأو،ةرخَالاوالدنيابأمر

.(2)((الإسلامقانونعلىوالمعاد

.(3)ااالأ!المشيةال!!هـالدشة11:قلأألضَاولعرفه

!ات)أعلمدأفه:ينا!جهللف!حور!الِعرفهوكذا+

قانونالمعادالمبدأمنالممكناتوأحوال،وصفاتهتعالىاللّه

.(4الاسلاكأ!إ

خلالىمنيتنإولانالمحصولجنماالتفتازاق،تعريفأنالملاحظومن

تعالىاللّهذاتوأشرفها:مباحثهِوأهمفالكلا!ثموضوعا

البحث.كلنهجيأخذعلمفهوالدينيهَ،العقائدورهـاثباتأفعالهوصفا

مطعة،الجرحانيالثريفشرحه،الكلامعلمفيالمراقف،الرحمنعبد،الأيجي(1)

.م7091،القاهرة،السعادة

الكتبلمعا،عصرةالرحمنعبدالدكتورتحقيقالمقاصد،ضر،الدينصعد،.التفتازا(2)

لهس!
.631ص،\ب.،السابقالمرحع(3)

(f)م9781،-\49ص،رووت،لبنانمكتبة،التعر!اتكتابةالجرحاني.http://www.al-maktabeh.com



تثبتالتيالدينيةالعقائدلاثباتكوسيلةالعقليوالاستدلال:النظر

نجالوحي)1(.

هذاتعريفمنقيلمامعظمجمعالكلاملعلمتعريفأطوللكن

المولويالشيخالفنوناصطلاحاتكشافصاحبتعريفهوااحلم

التعريفاتأثهلمنويعد،التهانويعلىبنعلىمحمد

لشمولهالكتابهذاملحقفينوردهفنحنُولهذا!أوضحها،

:وضوحه.

الكلارعلصأسها،أه!ثانيًا:

التوحيد.وعلمالدينأصولعلممنها،عديدةأسماءالكلاملعلم

الديق:لو!مأعل!-1

علمموضوعاتتناولتةرَنكمؤلفاتالكلامعلماءصنف

للجويى،الدينأصولفيالأربعينمثل،الدينأصولاسمتحتالكلام

أصولفيوالأربعين،الغزاليحامدلألىالدينأصولفيوالأربعين

.الرازيللفخرالدين

عزاللّه.ممعرفةالمتعدقةالعقائدأمهاتأيالدينبأصولويقصد

والجبركالقدرالعقيدةموضوعاتورؤوسوصفاتهووحدانيتهوجل

وجل.عزاللّهوتوحيدالعقيدةمسائلمنوغيرها

أشرفالدينأصول))علماللة-:-رحمهالعزأبيابنيغول

كلفوقإليهوضرورتهم،حاجةكلفوقإليهالعبادوحاجة"!.العلوم

تعرفبانإلا،طمأنينةولا،نعيمولا،للقلوبحياةلالأنه،ضرورة

الرسالة،مؤسسة،الإسلاميةوالالعقائدالفرقفيدراساتالمجيد،عبدعرفانالدكتور(1)

.135ص،ـه1404،بيروت
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؟.

كلهذلكمعويكوق،وأفعالهوصفاتهبأسمائهوفاطرهاومعبودهاربها

سائرمنغيرهدونإليهيقرهافيماسعيهاويكونسواهُ،مماإليهاأحب

.(1)((هَعلخ

التوحيدعلر-2:أسمإنهومق

مقاصدهوأعظمىوأجزائهمباحثهأهمْتعالىاللّهتوحيدلأنوذلك

عزالباريتوحيدوهو،المعلومشرلهْرربنالعلمشرفلأنوأشرفها،

.(2)لجو

اللفة:فيالتوحيد

.(+(هلشريكلاوحدهباللّهالإيمان)التوحيد:الفيروز(بادي:قال

اعتقافىمع،بالعبادةالمعبود)إفراد:الاصطلاحفيوالتوحيد

وأفعالاً()4(.وصفاتَاذاتَاوحدته

باللّهآأىبهالعلمأنريبالا:-هّللا-رحمهالقيمابنيقول

سائرإلىونسبتهوأفضلها،العلومأجلوأفعالهوصفاتهوبأسمائهاتعالى

أجلبهالعلمأنوكما،المعلوماتساثرإلىمعلومهكنسبةالعلوم

فيمستندفهوموجودكلأنكماكلها،أصلهافهووأشرفهاالعلوم

.6.ص،الطحاويةالعقيدةشرح(1)

(Y)منجعلواحيثالمحذورنيووقعرااشتطواالكلامعلماءبعضأننجدُأفناالملاحظمن

واجبأنهإلىوالعقلبالنظرولحئالمكلفعلىواجئاوعلاجلالبارينيالشك

الحقيقة.علىالوحود

(T)ص،\ب،المحيطالقاعوسr t r.

الدرةثرحالأثر!ةالأسراروسراطعالبهيةالأنوارلوامع،الحنبليالسقار!طمحمد(4)

.57ص،!صهـ،4l،؟،رووتالاصلاعي،المكعب،المضية
http://www.al-maktabeh.com



ركل،وأبنيتهذاتهتحقيقفيإليهومفتقر،المبينالحقالملكإلى!جوده

كلأصلُبدهفالعلم،إليهذاتدرتحقيقيومفنقربهللعلمتابعفهوعلم

وموجده("1(.رمليكهشيكأكلربوتعالىسبحانهأنهاكمعلم

الانسانعلىيجبواجبأولهوالتوحيدإن،والحقيقة

الدنمِا،منبهيخرحماوأخرالاسلامفيبهيدخلماأولوهو،المكلف

((الجنةفىخلاللهإلاإلهلاكلامهآخركان)ثناللة!:رسوليقول

داودا.أأبو

:)ثليكنلليمنبعثهحينجبلبنلمعاذ!ةَللارسولقالولقد

ماأول"لليكن:روايةوفي،"هّللاإلاإلهلاإليهلدعوهمماأول

البخاريا.آأخرجه((وحدهاللّهعبادةإليهلَدعوهم

التوحيد4أنوا

نوعن:إىالتوحيديتنو4

العلمتوحيدأيضَاويسمىوالاثبات،المعرفةتوحيدالأول

.والصفاتالأحماءتوحيدأوالربوبيةتوحيديشملوهو:الاعتقاد

الطلباضِلأويسمىوالقصذ،الارادةتوحيدهو:الثانيوالنوع

توحيدالنوعهذاويقصدالارادي،القصديالتوحيدأو،دم!قلاض

،لصادة.

ةثَالثإلىينقسمف!نهمتعلقهباعتبارالتوحيدإلىالنظرعندأفا

هية،الألوحبدتوو،والصفاتالأحماءوتوحيد،الربوبيةحيدتلي:أقسام

،،!لثكلكلخالقوحدهتعالاللةادْلبيانالربربيةلهْتوحيدُ

تعالى.اللةصفاتفيللكلامرالصفاتالأحماءتوحيد

.86ص،-؟ب،السعادةدار3مفتا،القيم!ا(أ،
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معبوديعبدفلا،تعالىاللّهعلىالعبادةقصربيانالإلهيةوتوحيدُ

لى.شريكلاوحدهفهوسواه

توحيدأنإذمتلازمةالتوحيدأنواعبينالصلةإنوالحقيقة

وتوحيد،الألوهيةتوحيديستلزمانوالصفاتالأحماءوتوحيدالربوبية

متضمنالألوهيةتوحيدأنوضوحبكليعىوهذايتضمنها.الألوهية

اللَةبوحدانيةالايمانأن.ممعئ،والصفاتوالأسماءالربوبيةلتوحيد

برهوالمعبودالالههذابأنأترَّممنإلايحصللاله،العبادةوتق!م

المتره،بالكمالالمشصفللربإلاحقيقةتصرفلاالعبادةلأن،العالمين

.(1)النقصعن

ا!بر:الفقهعلص

عنه-اللَة-رضيالنعمانحنيفةأىالامامالاسمبهذاحماهُوقدص

.(2)الفروعقهإلىبالنسبةالأكبرالفقهفهو:العقيدةأمورفييبحثلأنه

:الكلامعلمهوبهالمعروفوالاسم

كلاموهي،البدععلىالمخاظرةمنفيهلماراجعذلكولعل

.(3)لمعإلىبراجعةوليستصرف،

!صأ
مباحف،اشهرمنكانتالكلاممسألةلأن؟الكلامعلمسميو"

وجدالاَ)"(.نزاعَاوأكثرها

،الرياضتيميةابندار،الكرمالقر،نفيالتوحيدعقدلةي!ا

.122ص،ـه1412

1141وووت،الرمالة،مؤسسةطبعةالطحاوية،-العقيدةضرح،الحنفيالعزأوابن(2!ح

ب\،صه.<{9901هـ؟

.64هص،المقدمة،خلدونابن(3)

.32ص،\!،م9831،لروتللملاينن،العلمدارالاملامين،مذاهب،يدويالرحمنعبد(4)
http://www.al-maktabeh.com
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الىالمسائلأشهركاشاقديمأممحدثهوهلاللةكلامفمسالة

أبرزكانت-تعالى-اللةذاتفيالكلامفمسأبةالعلمهذارجالبحثها

بالححج.الخصوموإلزامالكلامعلىالقدرةيورثهلأنأومباحئه،

طمانه:نظرثيوفان!تهالكلاروعلص4و!ومثالثًا:

،الايمان.ممبادئيتعلقوماالستةالإيمانأركان،الكلامعلميتناول

ومسألةبالقدر،الايمانومسألة،وأفعالهوصفاتهتعالىبالئةكالايمان

الدينية.العقائدمنويخرهاالنبوهَ

*----

:الكلامعلماءنظرفيالكلا!فائدتهعلمموضوعوعنْ

منلابالكلامىس!ف!فه))أماالتوح!دي:حمانأل!!َ بو"يمو

العق!فالتحسينمحضعلىفيهالنظبريدورالدينأصولفيالاعتبار

والا-قتدار،رالتحويروالايجاب،والتصحيح:التقبيفالاحالة

دقيقبينينقسئمفيهوالاعتباروالتفكر.والتوحيدوالتجويَر:التعديل

ئمفيه.تعالىاللّهمقادكتابإلىيُفزخجليلوبينبه،العمَلينفردُ

والضنقر،البحثنيمعَاديرهمعلىبهالمتحلينبينذلكنيالتفات

بينهموالظفر،والمفاضلةوالبيانوالمناظرةثالجدولوالتحبرضالفكر

والكلام،الفقهلبابمجاوروبابه،ومجالمكرعليه!،سحالبالحق

بينهماالشركةن!ف،وتباينانفممالبينهماكانوإنمضترك.فيهما

قدمهفيلمالعاعنالباحثأنترىألاصظرعة.والأد!:اقعة،

بهويستضيء،ويخدمهالععَليشاور،وانقراضهوآده:ءسدثه،

ف!ردللمالمشابدههوهلالجانيالعبدفيالناظركذلك:يستفهمه؟

.(1"((بويستضيتالعفليخدمفهو؟عليهفيحملللخرمشابهأو،إليه

.621صقا*بز*.،!.اا،السدا،1فيوالانشاء*الأدبكتابمعالمطبوع،العلومممرات:كتابهي(؟،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


94

أمورببحثموضوعاتهفييهغُالكلامعلمأنبالطبعيعنيوهذا

النواحيتأسيسذلكوراءمنمبتغيَاومناهجهالعقلضوءفيالدين

العقلفهمخلالمنونصرتهاعنهاوالدفأعالعقيدةوإقامةالايمانية

الصحيح.الإيمانلمضمون

الكلامعلمفوائدعنمقدمتهيف!فباالعلامةويحدثنا

لاإذ،معتبرةالعلموطلبةالناسآحادفىِالكلامعلل))فائدة:!فيقول
صدحص

ولعلمعقائدها(()1(.علىالفطريةباطجاجالسنةي!ص!بحايحسن

وأصحابالضاليندعاوىأمامالتصدىأهمهامتعددةأهدافالكلام

رجالمنوهوهـ(28.)تالدارميعثمانيقول.والمبطلينالبدع

ظهرتأنبعدأنه:يقولالعقيدةعنبالدفاعاشتغلواالذينالحديصث

والتكفر،بالتكذيبلهمالضصدىالعلماءعلىوجبأهلها،منالبدع

الناسضعفاءعنوذبَا،صفاتهتعطلولاي!سبكيلااللّهعنمخافحة

الىالحججمنضدهايعرفواأنغيرمنهذه،.ممحنتهميضلواكيلاْ

نْاوالواقفةالجهميةمعشرطَمعتمأو.حججهموتبطلدعواهمتبطل

الانكارعنالسنةأهلليتسكتواإليهتدعوفمإمافاللناسالكفرتنصبوا

الظن،السنةبأهلأسأتملقدضلالكم؟ا)ناسعلىيروجحئ،عليكم

.ض!يل!ي!جعلاإلىونسبتموهم

العملوأ!صا!لامأبرزمننا"!ص!

القيمتججِغالدينوإأعدالًهشبهالدحووقواعدحفظعر

إلىأ!يدحضيضًمن))الرقي:فائدته!عنخصوأمام

الشعب.طبغة.43؟صخلدوقابنمقدمة(1)

-071ص،الفقيحامدمحمدالشيخبتحقيقباختصار،المريسيبشرعلىالنقض(2)

109.
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العلمأتواوالذينمنكمآمنواالذيناللة)يرفعالإيقاننم(كأوة*

.!درجات

وإلزام،المحجةبايضاحالمسترشدينإرشاد:اكنيةئدةوالف

الحجة.ب!قامةالمعاندين

الم!طلنن.شمهتزلزلهاأنعنالدلنقواعدحفظ:الثالثةوالفائدة
!.."

وإليهأسابح!هاف!نهالشرعيةالعلومعليهيبئأدن:الرابعةوالظئدة

-.وا!باسهاأخذهاكؤليل

العمل.يرجىلهاإذ.داقتعال-اءطفللقحك:اظمسةالفئدة

.(1"((الدارينبسعادةالفوزكلهذلكغاية

97)ا!ررآلشعرأويشارك `l)علمبأنالقائلينالعلماء.غيرههـ

اللهنرحمكاعلم):فيقولالعقليبالنظرفالخصومهدفهالكلام

بالئةالعلمأنفسهمفيليثبتواالعقائدكتبصنفواماالاسلامعلماء

وأ،الإلهجحدواالذينللخصومردعَاذلكوضعواوإنما،تعالى

هذهفيالإعادةأو،بالخصوصمحمد!رسالةأو،الرسالةأو،الصفات

فطلبكافر.منإلايضدرلامماذلكونحو،الموتبعدالأجسام

وجوفياعتقادإلىليرجعواهؤلاء،علىالأدلةَإقامةالاسلامعلماء

غير.لابذلكالايمان

إلىرِجوعهمورجاءبهم،رحمةبالسيفقتلهمإلىيبادروالموإنما

دينإلىهاينساقوناليكالمعجزةعندهمالبرهانفكان،الحقاصريق

ذإ،بالسيفالراجعمناممانَاأحقبالبرهانا.لبراجعكاانومعلوم،الاسلام

عشرالثانيالقرنعلماءمنيالتها"ْ-.ذكرهمانفمب!وهر.8صللأيجيالمواقف(1،
.سحى

.(1،22؟-ر+)الفنوناصطلاحاتكشاف!اقهفي!الهجري
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كذلك،ليسالبرهانوصاحب،النفاقعلىصاحبهيحملقدالخوف

ويكفىذلك،فيالكلاموبسطوا،والعرضالجوهرعلموضعوافلذلك

.(1)((ءالؤهمنواحدالواحدالعصرفي

الدينعنالححاجفوائدهمنالكلامعلمأنولونَالكلامفعلماء

علئويساعدهالدينأصولفيالكلامعلىالقدرةصاحبهيورثكما

دينه.أصولمعرفة

والأنع!ار:المهاجمنبنالكلارعلص:رابطً

"وفائد:يقولحيثالأباضىالمصبيالكل!لعلاالمويدينمن

يثادإر!نلقاذلمحق!ااد!ا."..-رتلا!حالكلا!لع

علإن،الحجةل!قامة-المعافدين!إلزام!بليض!عدط!ة!ا!لستر

ودلائلهوأنفعها،الغاياتأشرفوغايتهوأعلاها،الأمورأهمالكلام

بالضقل()2(.تأيدتوقد،العقلصريحبهايحكم،يقينية

هجفعنيفَا--وذمو!الكلام!عافقدا!*امأ!
العلملهذامينالمقاأبرزمنتيمية.الإمالعلو.،اَديدشاًمذأصحابه

مطقًا(+(.أهل!هالكلاالمتكلميناشفاضففي)السلف:وقال

هذهالنظروحهةفيالسلفمعيتفقمنالخلفعلماءمنإنبل

قدالصها!لينالمحمهدا)"انقال!إَادَكما

عصرنافقهاءمنكئرَاأنحئ،الكلامعلمحقفيالنكرعنهمينقل

.22ص1بللشعراني-والجراهراليواقيت(1)

.20ص1س!،ـه.،عُمَان،7041الد،معا،إبرا..،عبدالعزفى1(2،

،رووت،العربىالكتابدارعوض،الرحنعبدمحمدتحقيق،تاوبنلا،،ةيعميتاين(3)

2ص.،م1985 YA.
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فيورد.ممامتمسكاالإفكار،أشدبعليرالكلامانك!هالمشتغلين

صَ.-----------------------الأخيار("1(.العلماءعنذلك

الفقهأهل))أجمع:وفضلهالبيانجامعفيالبرعبدابنوقال

يمدونَولدعأهلالكلامأهلأنمنضبالأمممارالاشار

الأثرأهلالعلماءوإنماالعلماء.طبقاتفيالأمصارجميعفيالجميععند

فيه-والتَفَقهَ

لمالمتقدمينوالسلفالماضينالأئمةأناعلبمالخطار!:مام1؟وقال

ولاعنهعجزاالنظرمنالخوعوهذا،الكلاممنالخمطهذايتربهوا

منتخوفوهلماعنهاوأضربواالطريقةهذهتركوانماواٍ،دونهانقطاغا

وعلىأمرهممنبينةعلىَوحدء!!.س!هـمفبتهلهموفكمافوافتنضها

وحكمتهالكتابعلممنعندهمفيناأنم!وررأوابجرة

سواهمالا(.عماومندوحةغِئَوَييافاالسنةوتوقيف

الكلاورعلرمق،ا!فلاموقق

)المعتزلي(،عبيدبنورمع"ةللالعناللة-:-رحمهحضيفةأبوقال

محمديعنيهم.بر--أ!اللافيماالكلامإلىالطريقللناسفتحفإنه

حخيفيةااي؟يوكان:-ةَللا-رحمه(حنيفةأي)تلميذالحسنبن

.(4"الكلامعنوينهىالفقهعلىيحثخا

.31صه2حصالعادةمفضاح،زادهكرىطاش(؟،

.1محه2ْ71صالملمْوفضله،ْمانحامعالو،عبدابن(2،

(r)النشار،ساميعليتحقيق،والكلامالمنطقنْهلعنوالكلامالمنطْقصون،السيوطي

irLpoللكرمةمكةالباز،عبلىمكنبة t،!!.

.901صهـ"بهطلأنوارلوهمعلهسنارالى،!ر(8"
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الكلاممنالناسُاًحدثفيماتقولما:حنيفةأبوالإماموسُئِلَ

بالأثرعليلثسفة،ْاتمقا:فقال،والأجساالأعراضفي

.(؟)((بدعةفإنهامحدثةوكلاليلاك،السلفوطريقة

بِالكلامالدينطلبمن:،حنيفةأبيصاحبيوسفأبووتجال

.(2)تزندق

الكلاى:علرمقمالكًالاماوموقف

اللة-:-رحمهمهديبنالرحمنعبدالعراقيالمحدثالفقيهقال

عنيسألهرجلوعندهعنه-اللة-رضىأنم!بنمالكعلىدخلتُ

،اك!نَضلا!س!عمونعييل!!ك:فقالوالقدر،القر؟ن

ا!طلةول"علمًاكانولو،الكلاممنَالبدعةالتدتهذ!ف

والشرائع،الأحكامفيتكلمواكما-ع!م-،-!ال!أوالتابعون

.(3)باطلعلىيدلباطلولكنه

-.+الكلاو:علصمقالف!افعيالاما!موقف

حئالكلاملعلموبمًاا!ووَعفلامرت%الاماهـالشافعييعد

خلاماعنه،اللةذنم!ُْاص)الأن:يقولكانأنه

.(4)((بالكلاميبتلىانمنلهخير،الشرك

اهليدخللمالعلِم،لأهلاو-صجللو:الشافعىوقال

.32ص،المنطقصون،السيوطي(1)

.332ص،المفتريكذبتبيينعساكر،ابن(2)

المكتب،والشاويشالأرناوْوطتحقيق،السنةشرحالبغري،الفراءمسعودابنانظر(3)

.217ص1ب،1983،بيروتالاصلامي،

.453ص1ب،الشافعيمناقبْ،البيهقي(4)
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كتبفيهاوكانلآخر،العلممنبكتبهأوصىرجلاأنولو...الكلام

.(1"العلمكضبمنليستلأنهاالوصيةفيتدخللا،الكلام

الشاخ!ط-لمح!-كتا!أشاوقد:قرِفلابينالفرقفييالبغداوقال

قالوبه.إاواهلالمعتزلةشهادةقبولعنرجوعهلىٍاالقياس

.(2)المدينةاهلماللث

ويُحملواَبالجريديضربوانًاالكلامأهلفى:قالحيث

لمبزاءاف!ك!امدوئل،واقيالعشائرفيهمودطافُالإدل،على

أهلدعتبربيوكان.(الكلامعلىاقجلم!ثا-ورالسنة

سُئللورجلاَفإنالكلائمفيالنظر))إياكم:ويقولبدعةأهلالكلام

:فقالرجلاَ،قتلجلصسئلأوفيها،فأخطاالفقهمسألةعن

فيقضتألةعنسُئِلولومنه.أحففي!ضحكر!كاكان!ليفةدق!خُه

.(4)((البدعةإلىَبس!ُنووففأخطأالَكلام

فعياممرلملأ؟كلهناكأننلاحظأخرىزاويهَمنلكن

بندخاص..ممعئبهاف!شصللاشتغالمنايرىلل

منأمثالهوكلامناظرهلذياأعن!يتكلمكانالشا!أن

الموافقابحلامصهصمااا!ورهـلبدبا!را،)وماالأهولةأصحاب

محمودفهوالفتنةظهورعندالأصوللحقائقالموضحوالسنةللكتاب

قكلمخكتئوقدالشافعيام!علاعضد

.182ص؟ب،السنةثرح،البغوي(1،

1982،بروت،الجديدةالآفاقدارالضاجيلا،الفرقةوبيانالفرقبينالفرق،البغدادي(2،

.؟56ص،م

.8!"ص؟ب،ةه!اشلامناقب،البيهقي(+

(t)،ه.صلثطى،موفىلهصطي،.
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.(1)(انقطعحئعليهالحجةوأقامابتدعممنواحدغيرمع

نتِفلا-أنمنهاتأويلاتعدةعلىالكلامعلم!نَىفيويحمل

القرآنمسألةفيالناسخوضبسببالزمانذلكفيوقعتالعظيمة

دلا!اآ"اأاوقهرْااستعاْالبد

هذا.ث!انْاعكلنه-اللّه-رضيفعيأام!عالهظماالحصين

لأجلاللةبمنج!ح!بلف!حاالزماتبالجييم

به.اشتغلمنوذمضهض!أكها!حككلووأ!

!الب!سكلَةالكلاصالذإلىدصرفثالذأنوالثاني

فيللمتكلماسمَاالزمانذلكفيالكلامككفقدويقرونهينصرونه

والقدر.الاعتزال

ءوول!:-ىعفاشلامام!دءأمذهيهكالط-لعلهوالثالث

الز!عليهاوأنواجبوجل--عزاللّهكتابفيالمذكورةبالدلائل

فهذاجائزغرفيهاالخوضإلىللعقلسبيللاالىالمضايقوالتوغك-ْفي

.(2"الدقائقتلكفيالخوضحاولمنذمفيبالغ

جيهانيرى"(هاتْ"ر"الدرأيمعأتفقُوإنى

ماباعتباراباَبنكانربماىاالدنح!اكلامنالأول

،آن%خلىمسالةفيالاض!ادةعقاف!لمسشا

إنماالقرآنخلقمسألةفيبالسلطانالاستعانةأنمننعلمُهلماوذلبن

.32صهعساكر،لابنالمفتريكذبتبيين(؟)

.64،65صللرازيالشافعيمناقب(2)

بي؟فرغلحسنهاشميجىرومِجدلل3الإسلإرالكلامعلمنشاةواهدا.!عرامل(3)

ة،.ء!ياخ!صار.،83،84
http://www.al-maktabeh.com
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بعد.منالمأمونعصرفيكانت

المدع-11ا!جطلا!تمااَّمأ

دجججعفإنهلمهخاصةالمساقاالخاوعلى،: اهلها

عنالمدافعينأشدمن!صشموالدكتور.والثالثالثانىالتوجيهين

مذفينعونَااستندَمااَّمأ":يقولالحديثالعصرفيالكلامعلم

إقتاع!-الصحابةبهي!شتغللمأنهمنعلمسالكلا

لوا!رفيهكافتوقتفىا!لكلاْلأن؟ا!يهنتعنه

ص!-فقد،تتبينجميعَاليهاٍاوالحاجةتظهر،ىألا!لعلا

والكسافي،جكصالخليلاللغبردة،العباسيل!العلومالمنصور

يصنعونَالمسلمينعلماءالذهـكما143سنةوفي

نأالملعروفومن،القرآد!وقفسير،والفقه،مولفا-هـالأحكادلث

بهظهرتالذيالوجهعلىالعلومهذهمنبشيءيشتغلوالمالصحابة

بعلماشتغالهمعدمأنصحولو،متخصصةشبهأومتخصصةكعلوم

.العلوملهذهبالنسبةأيضاصحيخاذلكلكانمنعهفيكافالكلام

البدعةعنبعيدا!لاشتغدالبهمبلعسلههمطإلىالبعضُاتجههناومن

أيفاهناومنعنه-،اللة-رضيحنيفةأبوعليهكانمامثلوالخفاء

والاجازة.المنعبينالترددحصل

لعلمالاشتغازوانيم!سملاعلمامناهناانوالحقمة

الأشعريالحسن11العلماهولاءومن.الكلاح!ومسافله

علىفيهاليد.الكلامفيالخوضاستجسانفيسالةْوالذي

فيه.الخوفيعنوفوا،لكلاممجلمذموا.-الذفىالحنابلةىد

مذهبعننلمددقعرِألينخسثصالباللأ!ةوفظرَا

فيتجهاهذهآتوردف!نناالمتكلمينعنودفاعهالأشعرى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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للاشتغالالمجوزينآراءتبينرسالةأبلغرأينافيتعدُلأنهاالكتابملحق

ومساثله)1(.الكلامبعلم

الأذلةمناامسصعلىالكلامعلموضعواةرعاَشألاأنوالحقلى

علىاوجبواةلكفالأ،هدمهلاتفحفطه!هـمحمااهـلخقليةالعقلية

الجهلأنفعندهعالعقافداشاتْالىبهاا!لذرعواالأدلة

الفخرمام!جصِافزاطح!و*ماماجالهسلولِدفاعدىل!خخابالدليل

تقررالذيالدليلفييكونقذوقالا:القيدمفأالنافحللاالراز

معئفلامنهأقوىدليلسواهمعنديوجدقدأوضعفالأشاعرةعند

العقيدةت!يدوالهدفالغايةدامتماوالعقولالأذهانعلىللحجر

اليقين.وثباتورسوخها

الح!-لبمهمىااالكلا!ثمساللهالاشتغاالمجوزدنوأدضَا

إلىأرسلها،والأملالمنيةعاخبذ!همارسالةفيوذلكهـاللة-

موضوعوكان.الحجاجالىأرسلهإأنهويقال،مروانبنالملكعبد

)الملهَوله:نجدالرسالةوفيالعباد،وأفعالالقدرأصلاًالقضاءسالةا

امرعلىالأفِم4ديجادلولالذكرهمسالسلفأحدلكن

فلمّاله،النكرةمنالناسأحدثالكلا!في!،-لماأحدثخاواحدثإنما

ماتجالهللمتمسكنناللةأحدحفأحدَثَأحد!لور!
ضَج

.(2"(المهلكاتبنبهويحذرونَ،المحدثاتبهيبطلونَ

لصرصففشرةا!ص!لحخفالأشعرىاسضحسانثي،،رسالةلمأ1)

للأشعري.8*اللبهعكتابذ.ْ،1953تبكل،اليسرمكا

.21صالمرتضىلاينوايأملالمنية(2،

http://www.al-maktabeh.com
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هكلا!:هلصمقحنبلبقأحملالاماورموقف

ثس!لو:العباسالمتوكلالخليفةإلىرسالظفيأحمدالاماميقول

كاحسكتابماإلاِأولعللكلا!ش!!ح!عكس

عنأوصحابهعنأو!هالنىعنحديثفيأووِجلعيزاللَه

---فيهآلكلامفإنذلكَيخرالضا!ووأطَ

علماء،اًدبأ3يِظ!طسكلا،،لا:حنبلبنأحمدالاماموقال

.(2لمأ("دقةفا+زا

مضاظرةعنيسألهرجلإليهمحعبلماأنهأيضًاأحمدعنوروي

،،الذي:قولهمنهاطويلةبرسالةأجابه،معهموالجلوسالكلامأهل

املاميكرهونيهاررإا-!أفمأهلمنأدركنامنعليهأدركنا

---(لا(.الزيغأهلوالجلوك!مع

عنذبواوإنالسم!ل!لآ!كِلِاِمتجالا:قولهأحمدعنوأثر

-سَ--السنقئ،.

فوجدقم،الكلامأهلمقالةتدبرتُاللة-:لإ-خ!صرحمهوقال

غيرهمويتهمونيأتونبماالناسويفتنونَيعلمونلامااللهعلىيقولون

وماوالحدلث،ا!ظبوسانيالتأوليا!فىلخهصونولا،النقلىِف

دار!الأحمدكمه،الإلهعبدجمعالعقيمه،ثطأحمدالامامعنالمرويةوالرسائلالم!ل(1،

.92حلأ2ب،الرياض،طيبة

.96صc؟987لهروو!العلم!ة،"لكخبدار،س!ل!إلهلب!سالجوزكظالة(2،

.809ص،\!سالانجعي،مناتبألييهقي،،3،

(t)لحانجيعكبةلهتركي،ولعبدثدمحورمخكلاحد،2يلامامنن،لحوزى!ن،

.7.صه!ع؟399ب!امرة،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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والتولد،،بالطفرةيدركلااللغةوغرائب،الحكمةلطائفمنأودعاهُ

والأينية)1(.،والكمية،والكيفيةوالجوهر،،ضَرَعلاو

ولا،كلاملعهماحبُتس!لا)الحملاِنيبمالشجخ!رهالقادوقال

وأ،عز-ولهولاللةكتابفيمحان111أرى

التابعين،عنأليمجنهلاللّهرضىأصحابهعنأو-!هـا!هـ!حد

عزالربصفاتفييقالفلاصُعغفيهالكلامفإنذلكغيرفأمّا

.(2)((كاشإلاذلكيقولولاولم،كيفوجل

ع--

.12صالحدكث،عتلفتاو!ل،قتيبةابن(1)

""90c"،)2(الجيلاني iI56ص.

http://www.al-maktabeh.com



الثانيالمبعث

نشأتهعواملوأهصوتاريغهالكلاوعل!نشاة

وتاريخه.الكلامعلمنشأةأولأ:

.الكلامعلمنشأةعواول:امَخيظ

الداخلية.العوامل-1

رجيةانالعوامل-2

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الثانيالمبعث

نشاتهعواملوأهروتاريغهالكلاوعل!نشاة

:هغي!لاتوالكلوورعلرثشاةأولاَ:

الفرقأهمظهرتففيهمما،ا!سالأفيالعلمهذانشأ

:الرازقالدكتو:!عبديقولذلكوفيص!ث"ميةا

الخلإلهب-دننهـالفرق،ظهر-الأمويالعصر-أيالعصرهذافي)إنه

أدلةعلىيقومجدلمنالدفاععلىصساولالتراهذاواعتمد

،وتنازعم!صتجادلِكافتةيداَمتعامسائلتولدتشم،ةيلقع!حةيلقن

،الفرقهذهأيديعلىالكلامعلمفظهر،اَقأكا!ملبباملاوافترق

.(1)المعتزلةخصوصَا

السعادةطحبسمصباحيقول.َ-!أهمم!ةبعص

بألدح!اتخ!القدريةش!طلك!ثنأ.إنو!ماسكلسالمسادة:

إحياءأنالصحاحالتواريخىِفثبتوقد.الهجرةةئـه!إملاحدفي

علمفيكونالهجرةمنالثلاكائةحدودفيكانوالجماعةالسنةةقِلرط

الثلاولفة)2(.فةْ.ما،"ْ"ماءالملعتزلةلالدالكلا!

الواضعون!ضهم.اعلمْأيعيوهذا
!س

أصلولهاخصخضالىد"ولاالحقيقموتخثالكلا
.("لديهم

والترجمةالتاليفلجنة5،الإسلاميةالفلسفةلتار!خثهد،الرازقعبدمصهمى(1)

.287صالغاهرة،؟م،959والنثر،

الكتبدار،العلومموضرعاتثيالسيادةومصباحالسعادةمفتاح،زادهكبرىطاش(2)

.؟48في2ص،1985،ب!وت،العلمية

2ب،القاهرةالمعارفدارطوتطيقه،.فهجالإسلاميةالفلصفةلمدكور،إيراهيم(3)

http://www.al-maktabeh.com.36ص
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حصق!احَرلأبدأي.111القرن.*دلدايةر
حتئأا!إلعىالهجررى-القرنبدأالحسفإلأثسعر!%نأبيامامهم
اسصلحسنالاما!أظِهورىِف-يتمثلأطوا!-!لمالكلامنجديدطَور

شيوخأحديدعلىالأشعريتتلمذوقدهـا324-260)يرعَشألا
حصص-ص!-- تعمقأدىوقد،ا!لجباالوعبدبنمحمدوهو،البصرةمعتزلة

الضعفموطنمعرإلىالاعتزالمذهبفيالأشعريالامأم

.ممخهجالأشعريفجاء،العقليالمعقررلةإسرافنتيجةفيه

مترلفللنصَّدروإنما،النصعطلهوولا،العقلأهملهوفلاوسط،

.(؟"وفهمهالخصدراكٍاهيوظيفةللعقلوجعلبه،اللائقة

البلإو:علصئشاةعواولثائيًا:

لنشأةن!ارجيةوعوامل،ةي!خاد!املهناكل-!هـانأنيمكن!سا

داخليةعواملعلىفشأقهكات-هشللعنى!عواملا!عناثعلم

منأنهنرىولكننافقط،خارجيةعواملعلىنشأتهيقصرومنفقط،

خارجيةعواولأوفقط،ذاتيةداخليةبعواولالقول.ممكانالصعوبة

.متلازمانمتداخلانالعاملينإنفقط

الداخلية:العوامل-1

ا!--افىلز:واتحم!تداوو
.11أهود:!آياتهأحكم!)!بٌ:تعالىلِقول

نأأيمحكمًاكلهالكرالقرآنأنمعئ:الرازيالفخريقيرل

فيهاخلللابينةظاهرةبألفاظهالمرادةالمعانيوأن،ةنَمتمومعانيهألفاظه

اختلآفح!،:ولا

0741،القاهرةالمنار،دارنثر،المتكلمينخلمىعندالتوحيدعلنمعلي،الحميدعبد(1،

بعدها.اومcrowهـ،

.823صالضقديس،تأسيسالرازى،انظر،(2،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الصحةفيبعضابعضهيشبه))أيمتاثمافا:كونهومعئ

بعضًا((.بعضهويصدق،والبلاغةوالحسنوالفصاحة

مثافي!متشافا!ئاالحديثأحسننزل)اللة:تعالىيقول

اّمأ،العاموالتشابهالعامبالاحكاميسمىماهووهذا.االزمر:302ا

الذي!هو:تعالىقولهفيفيظهرالخاصوالتشابهالخاصالاحكام

رخْاوالكتابُّمأنُهكماتمحآياتٌْمنهُالبهسظبعليكأنزل

الذىِهوالخا!والتشابهالخاصواَلإحكام،17:عمرانآلأ!!شاهات!

يرونَوالفقهاءالعلماءمعظملكن،مقصودهتحديدفيالعلماءاختلف

بيانإلىاحتاجالذىهووالمتشابه،بيانهوضحماهوالمحكمأن

حنبل:بنأحمدالاماميقولأوجهَا.يحتملتأويلهلأنوتوضيح

كذاموضعفييكونالذي:والمتشابه،اختلاففيهليسالذى))المحكم:

.(1)((اذكموضعوفي

والعلماءالمحك!المفسرونَأنالعلماءبعضويرىص

مثلبعلمهاللةَرئ!مساوالعلماء،يعلمهلمماكلوالمتشابه،تفسيره

أولأ"ألم"امثل،الكريمن؟رَملاسوربعضأوائلفيالمقطعةالحروف

اتجا.اأولاألرااا،االبقرة

نأوالمتشابهاتالمحكماتفيقيلماأحسنُ:النحاسقالوقد

نحو:يخره،إلىفيهيرجعأنيحتاجلا،بنفسهقائمَاكانماالمحكمات

يغفرُاِللّه،إننحو:والمتشابهاتالصمد:41،]4أحدكفوًالىيكن)ولم

.153:رمزلاأجميعًا(ال!نوب

الرسالة،مليسسة،مباركياحمدالدمحعرر.تحقيق،الفقهأصرللىالعدة!لى،أي!(1)

http://www.al-maktabeh.com.685ص2بهـ،00140،!ولكي
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ابنيقولكم!الكريمالقرآنفيالمتشابهوجودمنوالحكمة

علىيتشابهمماتايَالابعضوتعالىسبحانهاللةجعللقدالجوزى:

بهاممانانردادالإيمانالراسخفالمرمنابتلإءروامتحانًا،،الناسمنكثير

فإنهالزائغوأتا،اختلافولافيهتناقضلاتعالىاللةكلامأنيعلملأنه

ثارةواٍ،المحكماتلمعارضةالآياتمنالمتشابهفيتتبعله،فضخةيكون

.(1)المسلماتوالعقائدالأحكاموإبطالالشبهات

*ص
ابنذلكمنالمتشابهمنتعالىاللهصفاتأنالعلماءبعضويرى

سبحانه،اللَةصفاتفيوردماالمتشصابه،رإن:يقولحيثالحنبليقدامة

يداهُ!بل:تعالىكقولهلتأويلهالتعرضويحرمبهالايمانيجبمما

به،الإقرارعلىالسلفاتفقفقد.ونحوهالماثدة:،1،61!مبسوطتان

.(21"تأويلهوترك،وجههعلىوإمراره

عنإن:اَضيأالحنبليالمقدسىالكرميمرعيالعلامةويقول

تفسر،ولاتؤولفلابعيد،فيهاالتأويلالىالصفاتآياتالمتشابهات

ها،الإيمانعلىالحدش!وأهلالسلفمنهمالشة،أهلوجمهور

ىونَالذفىمنفهو،(+تعالىاللةإلىمضهاالمرادمعناهاوتفريض

وتعالى.سبحانهاللةإلىالصفاتآياتتأويلتفويض

أجمعينعليهماقةرضوانوالتابعينالصحابةمعظمأنوالحقيقة

منيعضبروفاأويمرروهاولم،الصفاتأياتتأويليعرفونكانوا

المتشابه.

.56ص1صالاملامي،المكلخبطبعةالتفر،علمرالمسيرزاد،الجوزيابنانظر(؟)

مرووت،،لعربى،الكابداردلناظر،وحنة،لناظرروضة،قدامةابنالدينموفق(2)

.I،صهـ،0،1؟

.06حه،ماتإاأقاويل(3"
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عليهجبريلعنقالمن:تيميةابنالإسلامشيخذلكفييقو-ل

المسلمينوأئمةبإحسانلهمليالتابعينالصحابةوعن!ومحمد،السلام

استأترِبل،الآياتهذهمعانيعنشيئايعرفونَلاكانواأنهموالجماعة

يقرءوِنكانواوإنما،الساعةوقتبعلماسضأثرَكمامعناها،بعلماللّه

شيئا،منهيفهمُلاكلامَاالإنسانيقرأكمامعئ،لهايفهمونَلاألفاظَا

.(1)القومعلىكذبفقد

وجودإلىترجعملوا!خأسنلا!هـلداخطيقاا!همئف!ا

،ار!ىلايدالمتشابهلأنكلذ!صكلاالقر(دفيوالمحكمالمتشابه
يعوقلاالكريمن1والقر.الصوابإلىيردأوالخطأ،عنأ-يعصم

سببًا-كانبالذاتالقر؟نفيالمتشابهوجودوإن.العقليالنظرأبذا

.الكلامعلملنشأةالداخليةالعواملأبرزمنوكانرئيسيا

للآيةِريِسفتفيالمعتزليالزمخشريالامامالكشافصاحطيقول

لآسورةفيتعالىاللةلوَهلوهووالمتشابهبالمحكمالخاصةالكريمة

مأنُهمحكماتآيا!منهالكتابعليكأنزلالذي!هو:عمران

تشابهمافيتبعونَزيغٌقلوهمفيالذينفأمّامتشالهاتوأخرالكتاب

ليوالراسخونَاللةلاٍاتأويلهيعلموماتأويلهوابتغاءالفتنةابتغاءمنه

!الألبابأولوإلايذكروماربناعندمنكلبهآمنايقولونالعلم

.17:عمرانل؟ا

لسهولةبهالناسلتعلقمحكمًاكلهكانلو:الزمخشرييقول

النظرمنوالتأملالفحصإلىفيهيحتاجونَعماولأعرضواماخذه

معرفةإلىيتوصللاالذيالطريقلعطلواذلكفعلواولووالاستدلال

علىالثابتبينوالتمييزالابتلاءمنالمتشابهفيولما.بهإلاوتوحيدهاللّه

فيه.والمتزلزلالحق

-8Y9ص،13مجلد،الفتاوىمجموعتهمية،ابن(1)
http://www.al-maktabeh.com
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وردهمعانيهاستخراجفيالقرائحواتباعهمالعلماءتقادحفيهولما

اللة.عندالدرجاتونيلالجمةوالعلومالجليلةالفوائدمنالمحكمإلى

إذااختلافولااللةكلامفيمناقضةلاأنالمعتقدالمؤمنولأن

علىويجريهبينهيوفقماطلبوأهمهظاهرهفييتناقضمافيهضأى

مطابقةوتبينعليهاللةففتح،وغيرهنفسهوراجعففكرواحدسنن

إيقانه.فيوقوهَمعتقدهإلىطمأنينةازدادللمحكمالمتشابه

نشأةفيحائهاعاملأالكريمالقرآنفيالمتشابهوجودكانولقد

مماوالفقهيةاللغولِةالقفايامنمحعيربروزبعدخصوضاالكلامعلم

اللغويةالعلومعرفواأنبعدالنصفهمفيالعلماءاختلا!إلىأدى

،والخصوصوالعموموالمجاز،والحقيقةبالصرفومعرفتهموالبيانية

والمقيد.والمطلق

ومراميمعانيتجليةشرففيكانتالعلوممعظمأنالحقيقة

اًحكامعنالكشفإلىوسيلةكان:وأصولهالفقهفعلم،الكريمالقر(ن

معانيه،وفهمألفاظهلضبط،والصرفالنحووعلموتشريعاتهالقر(ن

والحججالحقةبالبراهينييدهارتاًعقائدهتجليةإلىوسيلةالكلاموعلم

وروعته.وبلاغتهالقر(نإعجازعنللكشفالبلاغةوعلوم،الواضحة

العزيز)1(.اللّهكتابخدمةفيكانتالعلومكلوهكذا

هيعلمبغراللَةعلىيقوللاحئللتفسريتصدىمنكلإليهايحتاجالىالعلوم(1"

والبديع،والبيانالمعئ:البلاغةوعلوماللغوكعهوالاشتقاقوالصرفوالخحواللغةعلم

يجبماعلىالكلامبملميستدلأنبالتفسيريقوممنيستطعحئالكلاموعلم

وأصولتتفقدقيقةنظرةعن"ذلكإلىومايستجيل.ومايجرزوما،تعالىاللَةحقني

.الدق
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عليها،ويستدلالآياتمنالأحكاميستنبطكيفيعرففيه،الفقهأصرلوعلم

والنهي.والأمروالتقييد،والاطلاق،والخصوصوالعموم،والتبيينالإجمالويعرف

مرهبةعلىيكونثمالحديثوعلم،والمنسوخالناسخوعلمالتزيلأصبابوعلم

عدمالمفسروعلى.افة،و!لمكمالهَة،واكقواالأتقياءالعلماءعبادهاللَةيررئها

ة!لاجعلهأنبعدالغيبعلىيتهجمأنمثلألهفليسبعلمهاللَةاستأئرفيماالخوض

نأأوهراه،التفسيريتجنبأنوعليه.عبادهعلىوحجةأسرارهمنسرأتعالى

أصلأالمذهبيجعلَبأن:لمذهبهررقملا.رسفتلايتحنبأنوعليهباستحسانهيرجح

طريقبأيمذهبهإلوىدهعقيدتهإليصرفهحئالتأويلفيفيحشالُتابغاوالتفسر

كخببعضالاسلاميةالمكتبةضمتوقدوالغرابةالبعدفيغايةكانوإن،ممكن

المذهبيةالزعاتعلىفيهاالتفسرحرىكتبوهيالمذمرم،بالرأيالتفسر

ومنلهراهُوإخضاعهاالنصرصلريبعضهمحاولوقد،العقديةاصحاهاوأغراض

الأبايمة.تفاسكلالتفاسيرهذه

المترفىالأباضي(طفيشيرسفبنلمحمدالمعاد:دارإلىالزادهميانالمسمىالتفس!

هـ.1332سنة

الهحري.الثالثالقرنعلماءمنالأباضيالهواريمحكمبنهودتفسر

.ة!رشعالإثئالإماميةةعي!ثلاتفاسرالتفاسكلهذهومن

الطرسي،الحسنبنالفضلعليلأبىا"ن(رقلالعلومالبيان"امجمعالمسمىالتفسكل

الهوىعنوبعدَااعتدالاَالشبعةكتبكثرفهزذلكومعهـ،538سنةالمترفى

.لزضاو

منالكاشيمحسنلملاالكرمالقر،نتفسصلىالصانيكتاليمهو!عافتمنا!أو

الهحري.عثرالحاديالقرنعلماء

هـ810سنةالمترفىالجبارعبدالفاضىتفسكلالشهكلةالممتزلةتفاسكلومن

http://www.al-maktabeh.comالمطاعن(.عنالقرآن3نبر*المسمي
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،(1)بالرأيالتفسيرجوازفيالعلماءاختلفبالرأيالتفسيرمسألةوفي

التتريل،حقائقعنالكضافهـالمسمى538سنةالمتوفىالزمخشريوتفسير

التأويل.وجرهفيالأقاويلوعيرن

المحمود.الجائزبالرأيالعسركتبأهممنلكن

الغيب.مفاتيحهـالمسمى506المتوفىالرازيالفخرتفسر

التأويل.وأسرارالتزيلانوارهـالمحممى691صنةالمترفىالبيضاوىالقاضيوتفسر

التأويل.وحقائقالتزيلمداركهـالمسمى1،7المترفىالنسفيالبركاتأيوتفسير

.(المحيط)البحرهـالمسمى745سنةالمتوفىالأندلسيحيانأبووتفسر

.(المعاني،روحهـالمسمى1270منةالمتوفىالألوصيالدينشهابوتفسير

اللَةعلىقرلبالرأيالتفسكلأنعلىمسضندينبالرأيالتفسريجوزلممنالعلماءفمن(\

عندهم،عنهمنهيبالرأيفالتفسيرعنه،.منهيعلمبغرالذَعلىوالقرلعلم،بغر

إلهم،نزلمالكسلتبينالذكرإلعك،وأنزن:!لضبيهقالتعالىاللَةإنقالرا:

القر؟ن.لمعانيالبيانمنشيءلغرهليمىأنهفعلمإليهالبيانأضاتفقد

لرايهالقرآنليتال:،ثنوحسنهمرفرغاالترمذيرواهُحديثنيوردقالرا:

.157ص2بالتفسرأبوابفيالترمذيرواهُانر"منمقعدهل!غبوا

)ثن:!افةرصولقالقال:أنهحُندبعنداودوأيرالترمذيرواهحديثنيوورد

السابق.المرجعالترمذياخطأ"لقدلأصابلارايهالقرآنليتال

يعظمرنَكانواافمعلىيدلماالآئارمنوالتابعينالصاحبةمنالسلفعنوردقالرا:

لآرالهم.فيهالقولمنوالتحرحرنالقرأنتفصص

قالرا:فقداالرايالتفح!كلمجوازالقاللينأدلةاْمأ

لذلك،أهلهملمنيالراي!حوازعليقىلة!لكفصوعيالكرعلقرآO,يورد

.(2اعد:،،اأضافاللوليعلياماهرآنتديرونْ،للا:تعالىقولهذلك:فمن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


rf

عاملاًكانوالجدلوالرأيللتأويلمجالاًفتحالقر؟نفيالمتشابهووجود

منكثيرولتمطلجائرأالاجتهادكانماجائزغيربالرأيالتفسكلكانلرقالرا:

اليرم،إلىمفتوحًانراللاالاجتهادبابلأن،البطلانبينباطلوهذاالآحبهام،

مأحور.والمجتهد

أحكامه.جميعلنايستبطلمو،القرآن؟!اتجمعلنايفسرلم!والنى

الدقفيفقهه:))اللهمبقولهعنهصا-اللَةصضيعباسلابندعا-!اليىإنقالرا:

هناككانماكالتزلوالنقلالسماععلىمقصوزاالتأويلكانفلوالتأوي!د"وعلمه

بهدعاالذيالتأويلأنعلىذلكفدلالدعاء،كذاعباسابنلتخصيصفائدة

بالرأيالتفسروهو،والنقلالسماعوراء،خرأمرعباسلابن!الرسول

.دج!هالااو

التفسيرنيالمتثمددفىإلرجعنالرإننا-ةَللاصحمهالذهىالشخمولانايقرلوكما

برأيه،التفسيرفييتكلملمنمنهالابدشروطمنثرطرهماعلىووقفخابالراي،

نأوذلك،حقيقيلالفظيالخلافأنلنالظهردقيفا.تحليلاًالفريقينأدلةوحللنا

:قسمانالراي

والشة،الكتابموافقةمع،القرلنيومناحيهمالعربكلامموافقةعلىحارقسم

كلاممجملوعليهفيه،شكلانجائزالقسموهذاالتغسر،شرو!سائرومراعاة

الشرعية،للأدلةمرافقولاالعربيةترانينعلىجارغروقسم،بالرأيللتفسكلالمحيزفى

"اإنما:يقولإذعنه-اللةصضيعمركلامهروهذاالتفسير،لشرائطمستوفولا

علىالملك!افسورجلتاويله،يخرعلىن1القريتأولرجلرحلين:عليكمأخاف

أدلةولا،اللغةقرانينن1القرتفس!فيىاعيلامنحقنيواردونحوهُفهذا."أخيه

المانعينكلامعليهيحملالذيهروهذا،قائدهومذهبه،رائدههراهُجاعلأ،الشريعة

-48صمنالد-صحمهالذهىحسينمحمدللدكمورالتفسرعلم.بالرأيللنفسر

ياختجار.25
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قبل.منالحقيقةهذهعلى.كدناكماالكلامعلمنشأةفيهامَا

القر،نفيالمتشابهوجوأد!علىمعَدمسه-فيخلدونابنويركز

التشبيهفيالمسلمينبعضوقعفقدالكلامعلملنشأةرئيسيَاسببَاكان-َ
--

.(1)والتجسيم

الضقلإلىبالعقلوالاستدلالوالتناظرالخصامإلىذلكفدعا

المعبودوصففيهوردالقر؟نانوذلك..الكلامعلمبذلكفحدث

سلوبهيمحعرة،آيفيتأويلغرمنالدلالةالظاهرالمطلقبالتتريه

فوجبباها،فيوصريحةكلها(بالخلقالتشبيهاللةعنسالبة)أى

الصحابةوكلامعليهاللةصلواتالشارعكلامفيووقعبها،الإيمان.

ظاهرها.علىتفسرهاوالتابعين

فيمرةالتشبيهأحضترِهمآىِالكر3القر؟نفيوردتثم

.الصفاتفيوأخرىالذات

وعلموادلالمها،ووضوحلكرقاالتزلِهأدلةفغلبوالو!قافأ

يتعرضوالموبهامنوااللهْكلاممنالآياتبأنوقضواالتشبيهاستحالة

كمااقرؤها:مخهمالكصرقولمعئوهذا.تأويلولاببحثلمعانيها

تفسيرهاولالتاويلهاتتعرضواولااللة،عندمنبأفاآمنواأي،جاءت

له.والاذعانالوقوففيجبابضلاء،تكونأنلجواز

فيوتوغلواالآياتمنتشابهماا-لبعوامبتدعةلعصرهموشذ

التشبيه.

عنمنشأةفيالتلقائيةالداخليةالعواملأهميةإلىنميلُأنشاوالحقيقة

لقضاياالحلولالكر3القرأنفيوجدح!يعفقد.الكلام

،827،82!ولالشعبطيعةدلغدعة(؟)
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وأساسيةأصيلةموادوهيوالقدروالقضاءوالعقابوالثوابالعقيدة

نشأةفيهائاعاملاَالكريمالقر(نكانفقدلهذاالكلامعلمصلبفي

والتوحيدالدينبأصوليتعلقماكلففيه،الاسلاميالعلمهذا

منذلكوغيرالكبيرةمرتكبوحكموالنبوةوالاختيارالجبرومسائل

انكلامية.المسائل

،الانسانةبنشاًتتصلكبرىلقضاياالكريمالقرآنتعرضكما

تعاليمهجدةأدهشتهممنمع))خاضبحقالقرآنوإن،الكونونشأة

ثروةالحجاجهذاوفي،بالدليلوالدليل،بالرأيالرأيفيهقابلنقاشَا،

.(1)((5وتردادسماعهيمللابأسلوبمنهمواضعفيتكررتعلمية

كتابهملفهمالمسلمونتصدى)القد:هاشميجىالدكتورويقول

لِضمهوفيمامحدثَا.أوقديمًا،وجودهقضيةفي:ذاتهفيلهفهضاالمترل

ماوفي.ممتشابهها،عليهمتنغلقأوباحكامهاللفهمأتنفتحآياتمن

وفيوتاْويلاً،تفسيرَاوباطناظاهرا:وأعماقجوانبمنالآياتتضمه

يدلفيماله،وفهفا.العقيدةفيالضفكيرمنالعاموموقفهالقرآنعلاقة

والكونياتوالسمعياتوالنبواتالالهياتفيالعقيدةمسائلمنعليه

.((المختلفةالمذاهبأربابمعوالجدل

مننابغاأمرًابانواعهالفهملهذاالمسلمينتصديكانولقد

بحثوفي...بهواممانهم،إليهوانتجائهمالكريمبالقر(نعلاقتهمصميم

منهلهْوجدوا،العقيدةفيالتفكيرمنموقفهعلىتعرفواللقرآنالباحثيرْ

فيووجدوا،اللهبهدىالمسترشدوالاجتهادللنظريدفعهمتشجيغا

فيهاووجدوانظر،طريقةْفيهاوجدواكما،مسائلرؤوسالآيات

ذلككلفيبالبحثتناولوهُولعَد.بحثعلىانفتاحَاأوبرايقرارَا

.432صق-ةَللاصحمهدنياللدكتور،الإعلامنيالفلسفيالتفكر(1)
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عنتبتعدمواطنإلىفيهمرتادينمشابهه،فيمجتهدينبصريحه.آخذين

.(1"الأحيانبعضفيأطره

ممن))والعجب:قوله1المثرىالامامعنيرويعساكروابن

الأحكامفيهياقىالآياتالكلاحرمعلمالكرلميماقرأنفيليسلوَعل

علىتوفينجدهاالأصولعلىالمنبهةتايآلا------!-رشلا

.(2)((ريثكبوتربىذلك

-*
عقلهلطع!!!كدشي!حدقالكريمالقرآنأن"-وا

الأولينوآبائهأسلافهعنضالةعقائدويرثالباطلفى5ويقلدْ

آثارهمعلىوإناأمةعلىآباءناوجدناإناملظ!ب!ب

.!مهتدون

نأإلا.ا؟دلةالبراحرهيناْنواعجميعث!كللىالكريموالقرآن

كل.("ةمواولصة.ابهاليختغَوأقواهاضحهاأالقراخلسنالوارد

ما!خ!فيانياخح!حتالمفتاأبواالدكتورولقولس
علىاحتوالهالى!ث-له!اًنبالكرما))إنو!هـمشكلاقه)4(.

وعلىلها،المخالفةالعقائدذكرعلىاحتوىقد،الاسلاميةالعقالد

بعضأنهضتالىالهامةالعواملمنذلكفكانلها،الداحضةالحجج

العقالًدضدعنهاالدفاعوكيفبةالعقائد.فيالبحثا!-إلىعقول

289،29ءصهاشميحىللدكتورالإسلامفيالكلامعلمنشأةوأهدافعرامل(1)ا

.باختصار

(Y)359صعساكرلاين،المفتريكذ"تبيين.

.36هص2بخانلصدشلهعلرم،أبحد(3"

.7،8ص.الشتازانيللدمحررلهكلام،علم(،،
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لها.المخالفة

والأديانوالمذاهبالعقائدذكرورد.فيهااليالكريمةالآياتفمن

هادواوالذينآ!واالذين!إن:تعالىهل-وت،للإسلاملفةْ

بينهميفصلاللةإنأشركوا*والذينوالجوسوالنصارىوالصابئين

.117:جحلا1شههد(شيءكلعلىاللةإنالقيامةيوم

والن!رىهادواوالذينآمنواالذين)إن:تعالىوقوله

عندأجرهمفلهمِصالحًاوعملرخَالاواليومباللّهآمنَمنكلال!بهمين

الدهريةعلىمثلافرد،مخالفيهعلىالقرآنردولقدالبقرة:1.261رهم!

أوفكعلىورد،124الجاثبة:1الدهر!إلايهلكنا)وماقالوا:الذين

عليهإبراهيم(ية.ممثلوذلك،كالصابئةوعبدوهاالكواكبألهواالذين

قالأفللهلفاوبيهذاقالكوكظرأىالليلعليهجن)فلمًا:السلام

قوله.ممثلالنبواتمنكريعلىوردالأنعام:1.611الاَفلين!أحبلا

أبعثقالواأنإلاىدُهلاجاءهمإذيؤمنواأنانسمنع)وما:تعالى

مطمئنينيمشونَملاثكةالأرضفيكانول.لقرسولاَ*ابشزاللّه

.194،95الإسراء:رسولاَكاأملكَاالسماءمنعلهملترلنا

السماءنطوي)يوم:تعالىقوله.ممئلالبعثمنكريعلىورد

إنا!عليناوعذانعيدهخلقأولبدأناكطللكتبالسجلكطي

.1104الأنبماء:1لهاعلين!

سائرقبلمنأشرناكماتناولقدالكريمالقر(نأنوالحقيقة

.الكلامعلمموضوعات

وجودعلىالدلالةفيكثيرةآياتنجدمثلاًالالهياتمجالففي

والأركنن-السطواثخلقلي)إن:تعالىقولهمثلوتعالىسبحانهاللّه

.إ"19*:عمرانالألمباب!ءأ(للأوليلآياتوالنهارالليلواختلاف
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نإالرحيمالرحمنهوإلاإلهلاواحدإله)وإلهكم:تعالىوقوله

التيوالفلكوالنهارالليلواختلافوالأرضالسماواتخلقفي

فأحياماءمنالسطءمناللةأنزلومااندسينفعُبماالبحرفي(تجري

الرياحوتصريفدابةكلمنفيهاوبثموقابعدالأرضبه

!يعقلونلقوملاَياتوالأرضالسطءبينالمسخروالسحاب

.1163،164البقرة:1

الطور:1اظلقون!همأمشيءغيرمنخُلقوا!أم:تعالىويقول

roغيرمنقالكأنهخالقغيرمنخلقواأم)معناهُالإسفراييى:يقولأ

غيرمنالخلقبوصفثبتَماثبوتاستحالةمنتقررلماخلقهمشىء

الخلقخالقأنأيضًاتعلموأنت،وصنعدبرصانِعولاخلق،خالق

والشالثالثانيحكموكان.محدثإلىلافتقرَمحدثاكانلولأنه،قديم

إلىلا(خرخالقإلىيفتقرخالقكلوكان.كذلكإليهانتهىوما

شرطمالأنجميعَا.والخالقالمخلوقوجوديستحيلوكان.نهاية

الفراغلاستحالةرجودهيتقررلمقبلهالأعدادمنلهنهايةلاماوجوده

القرآنفيالدلالةهذهواصلُبعد.ماإلىالنوبةلتنتهىلهنهايةلاعما

وهووابىطنوالظهرُوالاَخرالأول)هو:تعالىقولهوهوالكريم

الحديد:1.31!عليمثيءبكل

لا)اللّه:تعالىوقوله،محدثبانهليهٍالِشارماقبلكانأنهفبين

والوجود،الثباتوهوالقياممنمبالغةرالقيوم!القيومالحيهوإلاإلى

وصفهيجوزلاوانه،الأحوالجميعفيبالوجوداتصافهعلىدليلهذا

يجوزلاموجودثابتلشيءالخالقإن.القدمحقيقةوذلكبحالبالعدم

ولاقادزا،يكونبأنإلاخالقًايكونلاانلقلأن،بالعدموصفه

لا)اللةالصفاتهذهيقبللاوالمعدومقائمةو،لقدرةإلاقادرَايكون

لمين(الصرباللة)لتبارك،12هالبقرة:ه1!القيومالحيهوإلاإله
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منالأحوالجميعفيوالوجودمايَعلاوالثباتيوجبوذلك.164:رفاغأ

.(1)زوالولاتغيرغير

--

هّطاتاـه!صحفاطرلقةأن-هّطا-رحمهنل!حاالإمامولقرر

أولاً،الآياتبذكركانتىلاَعتوسبخانهاللهعلىالاستدلالفيعليهم

كليا،امراالمدلولحبرلامستلزمَاالدليلفيهايكونماهيتايَالاو

.(2)الشمولقياساله!لأ!ولمحصلاقيايستعملونَفإنهمالقياسايحيتيميوافإن

رلكطخ!ت:عليهيرهنأنمنأوضحاللّهوجودأنة!!ل!
استفاضةفيهؤلاءعلىردالقر؟نالصماحنمصوأدنوجوركشت-زألا

بدليلرأيناكماتعالىاللةوجودعلىالقرآناستدللقد.(3"وتنوع

وسيرونظامهالعالمبوجودالاستدلالأكماالخظاموبدليلالصنع

منلهبدلاحادثكلوبمبدأالموجوداتوتعددوالشموسالكواكب

ذلك.وغرالكمالفكرةلىٍاالمستندوبالدليلالعنايهَ،ودليل،محدث

واحد!إلى!وإلهكمالآيةهذهنزلتلما:قالالضحىأبيعن

فليأتضاواحد،إلهإلهكمأنيقولمحمدًاإنوقالوا:المشركونعجب

خلقفي)إنوجل:عزاللّهفأنزلالصادقينمنكانإنبآية

تايَال):قولهإلىوالنهار!الليلواختلافوالأرضالسماوات

.(4)(يعقلونلقوم

.156-541ص،بروتطبع.الحوتكمالتحقيقللإسفراييى،الديننيالتبصر(1)

.252صللسيرطيالاكاناهلنصيحةمختصر(2)

.64صمحمودالحليمعبدللدكتررالاسلامفيالفلسفيالتفكر(3)

(t)الضحى.أيعنالايمانشعبفي-البيهقيالحديثاخرج01604-163:البقرة
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اللّه))ذكرالرشاد)1(:سبيلإلىوالهدايةالاعتقادفيالبيهقىيحقول

والنجوموالقمرالشصمنفيها.مماالسماواتخلقوجلعز

والجبالوالأنهارالبحارمنفيها.مماالأرضخلقوذكر،المسخرات

وذكرالآخر،منأحدهماوأخذوالنهارالليلاخضلافوذكر،:المعادن

منتعالىاللّهأنزلماوذكرالناسينفعُ.مماالبحرفيتجريالىالفلك

الليلفياللّهوضعوبماوبهالبلاد،حياةفيهالذيالمطرمنالسماء

وذكر،والدوابوالبهالْمالعبادرزقيتموالبردالحرتعاقبمنوالنهار

الألسنةمختلفةوالأجساد،الصورمختلفةدابةكلمنالأرضفيبثما

والأرض!،السماءبينالمسخروالسحابالرياحتصريفوذكروالألوان

البيناتالآياتمنذلكجميعفيوماالحيواناتمنافعمنفيهماوما

!قل:!حملنبيهفقالفيهمابالنظرأخرىآيةفيأمرثم،يعقلونلقوم

الآياتمنأعلمواللّهيعى(2)!والأرضالسماواتليماذاانظروا

لمالعاهذاهيئةتأملتإذالأنكوهذا،النيراتوالدلالات،الواضحات

يحتاجماجميعفيهالمعدالمبىكالبيتِوجدتهبفكركواعتبرقاببصرك

مبسوطةوالأرضكالسقف،مرفوعةفالسماءوعتاد(لةمنساكنهإليه

كالزخائر،مخزونةوالجواهر،كالمصابيحمنضودةوالنجوم،كالبساط

الحيوانوصنوفوالمآربوالملإبسللمطاعممهياةالنباتوضروب

للبيت،كالملكوالإنسان،المرافقفيمستعملة،للمراكبمسخرة

بضدبيرمخلوقالعالمانعلىواضحةدلالةهذاوفيفيه،ماالمخول

وهذا،الحكمةبالغالقدرةتامحكيمَاصانغالهوإن،ونظاموتقدير

5سنةالمترفىالبيهقيبكرأيالحافظللإمامالرشادسبيلإلىوالهدايةالاعتقاد(1، n

وما"بعدها.213ص،ـه

.101)2(يرنس:
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الشيخقال.-ةَللا-رحمهالخطاوسليمانأبيكتابمنقرأتهفيما

السماواتملكوتفيالنظرعلىحضهمتعالىاللّهإنثماللة-:-رحمه

فيينظروالمأو!:فقالأخرى(يةفيمن،خلقهوغيرهماوالأرض

نأعسىوأنشيءمناللّهخلق-وماوالأرضالسماواتملكولت

بالملكوتيعى(1)(يؤمنونبعدهحديثفبأيأجلهماقتربَقديكون

بكونهايستدلواحئوتدبرتفكرنظرفيهاينظروالموًا:يقولالآيات

عنيستغنيلاالمحدثوأن،محدثاتأنهاعلىوالتغييراتللحوادثمحلاَ

استدلكماالمحدثاتعلىيجوزْماعليهيجوزلاهيئةعلىلِصنعهصانع

هوربإلىكلهاعنهافانقطعذلك،.ممثلالسلامعليهالخليلإبراهيم

السماواتلطرللذيوجهيوجهتُ)إفي:فقالومنشئهاخالقها

.(2"!المشركينمنأناوماحنيفًاوالأرض

أ!كل!وو1خ!التفكسفقالفىالنظرعلىوحثهم
الموجودةالصنعةآئارإلىالإشارةمنفيهالمايعى(3!كاتبصرونأفلا

بهايبصروعينعليهمايمشىورجلينبهمايبطشيدينمنالانسانفي

عنغناهعندلهتحدثوأضرامىبه،يتكلمُولسانبها،يسمعُوأذن

لطخأعدتومعدة،الطعامهايطحنُالغذاءإلىوحاجته،الرضاع

إلىفيهتنفذومعابروعروق،صفوهإليها-يسلكوكبدالغذاء،

،البدنأسفلعنويبرزالغذاء،ثقلإليهايرسبوأمعاء،الأطراف

قديرا.عالمَاحكيمَاصانعَالهاأنعلىبهافيستدلُ

أناالمروذباري،عليبنمحمدبنمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا

.581:فعرالآا(1)

..97:نعاملأا(2"

(r)تلهالنارا:Ti.
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موسى،بن-هّللاعبيدثنامحمد،بنعباسثضاالصفار،محمدبنإسماعيل

)وليالزبير:بناللّهعبدعنالمنكدر،بنمحمدعن،جريجأبيعنثنا

.(1)والبولالخلاءسبيل:قال!تبصرونأفلاأنفسكم

اللةعبيدبنمحمدبنمحمدحدثني،إبراهيمبنيحيىوأخبرنا

قالالأصمعى،ئنا،الهيثمبناللةعبدثنامحمد،بنمحمودثناالأديج!،

تبصرفجعلكخلقكمنتبارك:لرجليقال:السماكابنحمعتُ

منمتضادةأشَياءرأيناإناثمقلنا.بلحموتتكلم،بعظموتسمعُبشحم

سائروأبدانالانسانبدنفيمجموعةوالمفاسدوالضباينالتنانرشأنها

جامعَاإنفقلنا:واليبوسةوالرطوبةوالبرودةالحرارةوهي،الحيوان

لتنانرتذلكولولا،بلطفهوأقامهاالاجتماععلىوقهرهاجمعها

غيرمنوتتقاومالمتنافراتالمتضاداتتجتمعأنجازولوولتفاسدت،

غيرمنذاتهمامنويتقاوماوالنارالماءيجمعأنلجازيجمعهاجامع

نأفمبتَ،يتوهملاحلماوهذايقيمهماومقيميجمعهماجامع

اللّهوهووالالتئامالاجتماععلىقهرهابجامعكاناإنماجتماعها

بقريباحتجأنه-هّللا-رحمهالشافعىعنحكىوقدالقهار،الواحد

مجلسفيالتوحيددلائلعن.(2"المريسيسألهحينالمعئهذامن

إلىحالةمنأنفسناتحولالعزيزكتابهفيتعالىاللةبينوقدالرشيد،

لاى!ما:فقالومحولهاخالقهاعلىبذلكليستدلوِتغيرها،حالة

خلقنا!ولقد:وقال.(م!أطوارَا!خلقكموقدوقازا"دتةترجون

مسارئفيالخرائطيوأخرجهُالزبير،بناللَةعبدعن"الشعب"قيالبيهقىأخرجه(1)

.6:411المنثورالدرعنه-،إدئة-رضيعليعنالأخلاق

متهم.،معتزلي،المريسيالرحمنعبدكريمةأبىبنغياثبنبشرهو(2)

(r:نرخ)13،14.
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خل!ثم*مكينقرارفينطفةجعلناهُثمطيندةمنسلالةمنالإنسان

فكسوناعظامًاالمضفةلهخلقنامفدغةالعلمَةفخلقناعلقةالنطفة

إنكمثماظلقيناحسنَاللّهف!باركآخرخلقًاأنضأناهُثملحطًالعظام

وعلىمدبرةرآهانفسهفيفكرإذافالإنسان.(1)لميتون!ذلكبعد

فيعلموعظمَالحمَاثممضغةئمعلقةثمنطفةكانمصرفة.شئأحوال

نأيقدرُلالأنه،الكمالحالإلىالنقصحالمننفسهينقللمأنه

أثمدهوبلوغعقلهكمالحالهيالىالأكملالحالىِفلخفسهيحدث

ذلكفيدله،جارحةجوارحهفييزيدأنيمكنهولاالأعضاءمنعضوًا

نفسهيرىوقدأعجز،ذلكفعلعنضعفهأونقصهحالفيأنهعلى

إلىوالقوةالشبابحالمننفسهينقللموهوشيخائمكهلاَئمشابًا

حاليزايلأنوسعهفيولا،لنفسهاختارهولا،والهرمالشيخوخة

هذهفعلالذيهوليسأنهبذلكفيعلم،الشبابقوةويراجعالمشيب

حال،إلىحالمننقلهوناقلاَصنعهصانعًايكنلمإن،بنفسهالأفعال

الفعليأتيلاأنهيعلمئممدبر،ولاناقلبلاأحوالهتتبدللمذلكولولا

،كلامولابصرولاحمعلاممنوالنهىالأمريوجدولا،المتقنالمحكم

صانعهأنعلىبذلكفسستدلإرادةولاقدرةولاعلمولالهحياةولا

واحد،بصانعالمصنوعاستغناءيعلمثمبصير،حميعمريدقادرلمعاحى

كانلونْاالخلقفيالفسادمنيدخلومابعضعلىبعضهموعلو

عزقالكماله،شريكلاواحدإلهأنهعلىبذلكفيستدلآلهةمعه

كللذهبإذاإلهمنمعهكانوماولدمناللةاتخذا!م:قائلمن

عالم*يصفونعمااللةسبحانبعضعلىبعضهمولعلاخلقبماإله

.\ء-21:نمنولملا(!،".
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لالمالعاصانعأنيعلمثبم(1)!يشركونعمافتعالىوالشهادةالغيب

الجهاتمنبجهةالمحدثاتمنشيئا%شبهلولأنهالعالممنشيئاهبَضي

وأمحدثاالقديميكونأنومحال،الجهةتلكمنالحدوثفيلأشبهه

الفاعليكونأنيستحيلولأنهجهة،منحديثَاجهة،منقدئمايكون

يكونلاوالكذابالشتمُ،فعلوقدشتمًايكونلاكالشاتم،مثلهيفعل

يفعلمثلينشيصانيكونأنيستحيلولأنهالكذبفعلوقدكذبًا

الآخرمنأولىصإحبهيفعلأنالمثلينأحدليسلأنه،صاحبهأحدهما

نألأجلهايستحقمزيةالآخرعلىلأحدهمايكنلمكذلككانوإذا

كذلككانوإذافيهتماثلافيماالمثلينحكمهذالأنله،محدئايكون

وصفكمافهوللأشياءمشبهَاسبحانهالبارييكونأناستحالَ

هو!قل:وقال(2البصركااالسميعوهوشيءكمثله)ليس:نفسه

.(3)أحد!كفوَالهيكنولميولد!ةولميلدلمالصمد*اللةأحد*اللّه

محمداللةعبدأبوأنا،الحافظاللةعبدبنمحمداللةعبدأبوحدثنا

ثناقالا:،هانئبنصاعبنمحمدجعفروأبوالحافظيعقوبابن

الربيععن،الرازيجعفرأبوثنا،سابقبنمحمدثنا،الفضلبنالحسن

محمدياقالوا:المشركينأنكعببنأبيعن،العاليةأبيعنأنس،بن

اللّهأحد*اللّههو)قل:وتعالىتباركاللّهفأنزلربك،لناصف

شىءوليسسيموتإلايولدشيءى!يللأنهيولد!ولميلدلمالصمد*

يكن!ولميورثولايموتُلاوتعالىتباركاللةوإنسيورثإلايموت

شيء!.كمثله!ليسعدلولاشبيهلهيكنلمأحد!كفوًاله

.91،92المؤمنرن:(1)

.11:)2(الشورى

.4-1:الاخلاص(3)
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ثناالطرائفى،الحسناًبوأنا،إبراهيمبنيجىزكرياأبوأخبرنا

علىعنصالحبنمعاويةعنصاع،بناللّهعبدثناسعيد،بنعثمان

(1)!الأعلىالمثلُ)وللّهوجل:عزقولهفيعباسابنعن،طلحةأبيبن

(2)(ايِمَسلهتعلمُ)هل:قولهشيِءكاوفيكمثله)لش!:يقول

مشايخضابعضُسلكوقدقلنا:شَبيهَا؟أومثلاللربتعلمُهل:يقول

الاسخدلالطريقالعالمرحدثالصانعإثباتفيوإياهماللهرحمنا

طريقمنمأخوذةدلائلهالأن،الرسالةومعجزاتالنبوة.ممقدمات

فلماعنها،غابلمنالخبراستفاضةطريقومنشاهدها،لمنّسِحلا

.!البىإليهدعاماقبولوجوبفيأصلاَصارتالخبوةثبتت

:المطهرةالسنةفيكلاميةمسازل

ومسائلالموضوعاتمنكثيرًاحوىقدالكريمالقرآنكانإذا

أيضايزعمونَفإنهمالكلامعلمعنالمدافعينبعضرأيفيالكلامعلم

علمنشأةفيأسهمتالىالداخليةالعواملمنكاشكاالمطهرةالسخةأن

مسائلحولوالحسنةالصحيحةالأحاديثمنالعديدفهناكالكلام

عنهقالالذيوهوالشهيرالفرقحديثهناكثم.متعددةكلامية

غريب.حسنحديحثماأنه"الترمذي

أتيعلى))يتين:!ماللّهرسولقال:قالعمرأبيعنروي

أتىمنمنهمكانإنحتى،النعلو!حإسرائيلبنيعلىاتىكما

تفرقتإسرائيلبئوانذلك،يصنعُمنامقليلكانعلانيةامه

كلهمملةوسبعينثلاثعلىأمتيوتفرقتملة،وسبعينثنتينعلى

.60لنحل:?(،)

.-605:مرم(2"
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عليهأناما:قال؟هّللارسولياهيمنقالوا:،واحدةملةإلاالنارفي

.(1وأصِحابي(()

:!ن!اللّهرسولقال:قالعنه-اللّه-رضىهريرةأبيعنوروي

فرقة،وسبعيناثنتينأوفرقةوسبعينإحدىعلىاليهود)،تفرق

.(2)((فرقةوسبعينثلاثعلىأتيوتفترقُذلك،مثلوالنعطركط

فيكلاميةمادةفيهانجدالتيوالحسنةالصحيحةالأحاديثومن

منحديثَاذكر!س!يحالسنةمصابيحفيالبغويالإمامذكرهماالإلهيات

منناسجاء:قالعنه-اللّه-رضىهريرةأبيعنبسنده،الصحاح

يتعاظمماأنفسنافينجدُإنا:فسألوهالبىإلى!اللّهرسولأصحاب

صريحذاكقال:نعم.قالوا:أوجدتموهُ؟قال:به،يتكلمأنأحدنا

خلقمنكذا؟خلقمن:فيقولأحدكمالشيطانياتي:وقال،الإيمان

لا:وقاللينق،باللّهفليستعذبلغهفإذأربك،خلقمنيقولحئكذا؟

اللة؟خلقفمنللخلقخالقاللةهذا:يقالحئيتساءلونالناسيزالُ

.(الورسولهبالئة(منتُفليقلشيئَاذلكمنوجدفمن

الطبكتابمنعدوىلابابفيصحيحهفيالبخاريوروى

اللة-رضيهريرةأباأنالدؤليسنانبنسنانأخبرنيقالالزهريعن

.سندهبهجاءالذيالوجهمنإلايعرفلا،غريبحسنحديثهذاالترمذيقال(1)

العلماءومن.صحيححديثهذا:الترمذيوقال،18صالجرزيلابنإبليستلبيس(2)

الحديث.رواةضعفالذيحزمكابنالفرقحدشمابفعفحكممن

العضدية،العقائدفيوالايجيالفرقبينالفرقفيكالبغداديقيأخذمنومنهم

.رووهالذينالصحابةوتعدد؟طرقهلعددوذلك،الدينفيالتبصرفيوالاسفراييى

.6ص1بللبغريالسنةمصابيح(3)
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أرأيت:فقالأعرابيفقام.عدوىلاقال:!قاللّهرسولأنقالعنه-

فتجرب؟،الأجربالبعمفيأتيهمالظاءأمثالالرمالفيتكونالإبل

؟الأولأعدىفمن:!قالبىفقال

أعدى)فمن!اللّهرسولردفيالأشعريالحسنأبوىرِلو

الإمامعندوذلكأول،إلىالحوادثانتهاءضرورةمعئ؟الأول

المطهرةالسنةفيالكلاميةالمسائلأصولوجودامثلةمنمثالالأشعري

.(1"الكلامعلمفيالخوضاستحسانرسالةفي

كلاميةمسائلأصولتعدالحديثيةالأمملةمنالعديدوهناك

الجنةفياللّهيةروًفيالصحاحالأحاديثمنالبغويالاماممثلاَفيذكر

!عاللّهلو!سروقولعيائا((،ربكمسترون))إنكم:!ن!الرسولقول

فيتفامونَلاالقمرَهذاترونَكماربكمسترون،)إنكمأيضا:

))ما:البغويالاماميرويهماالقدرمسألةفيالصحيحومن(2)"رؤياكم

قالوا:،الجنةمنومقعدهالنارمنمقعدهكتبوقدإلاأحدمنمنكم

اعملوالا:قال؟العملونوعكتابناعلىنتكلأفلا0اللة،رسوليا

له((لا(.خلقلىميسرفكلى

البى!عنعنه-اللّه-رضيهريوةأبىعنالاسفرايييوذَكَرَ

اللمعذيلضمن،91صللأشعريالكلامعلمفيالخوضاستحسانلهيرصالة(1)

للأشعري.

-رضيالبخاريالإمامرواهماوالحدئان،253ص2صللبغويالسنةمصا!ح(2)

.-ا!عنه

.58صالدفى،لىالتبصص!ا؟مفراص،ذكره(+
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.(1)((الغميذهببالقدر،،الإيمانقال:أنه

كانوسلمعليهاللةصلىاللّهرسولأننلاحظأنناوالحقيقة

إلى!اللّهرسولانتقلَفلماوالتعقلوالتفكرالنظرإلىالعقوليحث

اللة-رضىوعمربكرأبوالشيخانصاحباهُبهولحقالأعلىالرفيق

مثلوالتفكرالنظرتستدعيمشكلاتالناسعلىطرأتعنهما-

خصوصَاسواهماماللّهرسولبيت،لأهمهاأحقومنالخلافةمسألة

بدبه،ذويهومطالبةعنه-اللة-رضيعفانبنعثمانسيدنامقتلبعد

وجهه،اللَهكرمطالبأيبنعليسيدنابينالحربنشوبثم

وتبعومعاويةعليسيدنابينثمعنها-،اللة-رضىعائشةوالسيدة

إلىأدىمماالمشهورهَالتحكيممسألةبعدعليجماعةانضقاقذلك

والمرجئة،والضيعةكالخوارجالاسلاميةوالفرقالأحزابتكوين

به.الخاصالكلاميمذهبهوحزبفرقةلكلوكان.وغيرهم

السياسية:والغلاثاتالإمامة

الكلاماالداخليةالأسبابأبرزمنص
نتيجةالدينبعقالًدارتبطتالىالسياسيةوالخلافات.(2"الامامةمسألة

حص

.85ص،فىلدا!التبصو،!ئسفرالاا(1)

:امه،*دحأ،وجهينعلىالإمامةفيالاختلاف"ا:والنحلالمللنيالشهرسضانييقول(2،

!سباىتثبتالامامةبانالقرل:والثانيوالاختيار.بالاتفاققمبتالاماملابأنالقرلُ

اتفقتمنكلبإمامةقالوالاختياربالاتفاقتثبتإلامام!ن10قالفمن.والتعيين

علىقرشئايكونأنبشرطوإمامطفا،إماةالأممنمعتبرةجماعةاوالأمةعليه

أخر.ثرالطإلىقرممذهبعلىهاثهئا!كرنانطر!ثبوموَهلمذهب
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وأ.المسلمينمنالأخرىالفرقأوأخرىنرقةالفرقإحدىلتكفير

بعقائدلإيمانهمنتيجةالحكاممنحاكمأوالخلفاءمنخليفةتكفير

بهم.خاصة

بنعلىالإمامتكفيرعلىتجمعكانتنعلمكمامثلاَفالخوارج

.الكبيرةمرتكبتكفيريرونكانواكما،وجههتاللةأبي

دالإماممط!+ابزكىِمالروافضجفالشعة-يرونط-ع!وكان

اختلفواِالشيعةمنفالروافضحاربهمنوكلوجههاللهعل!كرم

يقولونمنهمالأولىفالفرقة:فرقتانوهمعليالامامحاربفيمن

والزبيرطلحةعلىبذلكويشهدون،وتضليلهعلئاحاربمنبإكفار

بعدبهالائتمامتركفيمنيقولونوكذلك،سفيانأبيبنومعاوية

عنادَاعليًاحاربَمنأنيزعمونَ:منهمالثانيةوالفرقة.!قالرسول

أصحابتركفييقولونوكذل!ككفار.فهم،عليهوردَا،!ف!للرسول

عنادَابهالائتمامكانواإنأنهم:بعدهبعلىمامًشالا!نهاللّهرسول

طريقعلىلاذلكتركواكانواوإنكفار،فهمعليهورذاللرسول

مروانبخلافةوبعدهمواولادهوفعاويةالخلفاءلإمامةقالفقدبالأولقالومن

علىيبقىأنبشرطمنهمواحدعلىزمانكلنياجتمعواوالخوارج،وأولاده

وربماوخلعوهُخذلوةوإلامعاملاثمفيالعدلسلمعلىويجرياعتقادهممقتضى

قيوه.

هوفيمنعنه-اللَةصضيغليبعداختلفوابالنعىتثبتالإمامةأنقالواومن

.بعدهعليهمنصوص

للشهرستاني.29،03صوالنحلالملل
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يكفروا)1(.لموفسقواعليهوالرد!للرسولوالتكذيبالعناد

اللّه-رضيالحسينالاماممقتلثمعليالاماممقتلكانرلقدكل

اششعرهمافتيجةالبيتاحثنلآل-!سه!ا!شع

وحملخبيثةقتلةالحسينعنه-اللة-رضىلتَملندممنالمسلمينبعض

رؤوسمنإليهرأسَاسبعونَحملتوكذازياد،بناللّهعبيدإلىرأسه

.-أجمعينعنهماللة-رضىالبيتآل

الجنةأهلشبابسيدفهااخ!قسلالموفيأنهالعجيبومنص

ميمنةأميرالحجاجبنعخَرًوحملعنه-اللة-رضيالحسينالإمام

منقاتلوامعه:للناسيقولوهوالحسينجماعةعلىزيادابنىث!يج

الجماعة.وفارق،الدينمنمرق

اًنحنُالخاس؟تحرضأعَلَيحجاجياويحك:الحسينعليهفيرد

أجسادناأرواحنافارقتإذاستعلمونَ؟عليهتقيمُوأشكاالدينمنمرقنا

النار)2(.بصليأولىمن

يرىعساكر.لابنالمفترىكذبتبيينكتابعلىتحقيقهوفي

دخللاسياسيةعاطفةاثلسببواالخوارجن")الكوفري
وأن،العلميالبحثمننوعوليدةتأَشنالمرجئةوأنللعد!فيهأ،

القدريةوإنالخمود،إلىداعيةعلميغيربحثعننتجتالجبرية

وشرهعلمىبحثعننتجتالمعتزلةوأن،علميبحثنتيجةنشأت

"(r)
)).

.122ص1بالأشعريعقالات(1)

.182ص8بكثير2لابنوالنهايةالبداية(2)

.19،18ص،الكوثريتحقيقعساكرلابنالأشعريالحسنأي!علىالمفنريكذبتبيين(3)
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الىالسياسيةالحياةمنموقفهاالاسلاميةالفرقلمعظموكان

منالكراهيةموقفبالوقوفمتهمينكانوامثلاَفالمعتزلةتعاصرها

ومنومعاويةعمرومنالبراءةعلىمجتمعينوكانوا،الأمويالحكم

شيعتهما)1(.فيكان

وعائشة،والزبيروطلحةوعليعثمانأمرفيمتوقفَاواصلوكان

التعيين.علىلاالفريقينأحدبتفسيقويقول

معتزلةمنكانواالكلاميينالمعتزلةأسلافأنأحيانَاويقال

بناللةوعبدوقاصأبيبنسعد،أمثالمنومعاويةعلىبينالصراع

حارثةبنزيدبنوأسامة،مسلمةبنومحمد،الخطاببنعمر

قيس.بنوالأحنف

المعتزلةمكانةارتفعتالأولالعباسىالعصرفيأنهنلاحظوإننا

حكمفيالمعتزلةرأسوارتفعوالحكمالسياسةعلىتأثيرهملهموكان

الرشيدعهدوفيبهالوئيقةعبيدبنعمرولعلاقةالمنصورجعفرأبي

ابنمثل،المناصبلتقلدوفرصالاحتراممنكثيرلبعضهمكان

حمزهَبنويجى،(ـه183)تالكوفيصبيحبنمحمدالسماك

.(2)(ـه202)تالبزيديالمباركبنويجى،(ـه83)تالحضرمى

صدرفيالحادئةالسياسيةا!لافاتإنالتفتازافبالدكتورويقول

انقسامعليهاوترتبوثيقَا،ارتباطًاوعقائدهبالدينارتبطتقدالإسلام

جدلينحوعلىالعقائدفيالبحثفيخائضةمتباينةفرقإلىالمسلمين

وأالعقائد،علمبظهورعجلتالىالعواملأهممنهذافكانخلافي

.(3)المسلمينعندالكلامعلم

.73صللخياطالانتصار(1)

.158صاللة،جارلزهديالمعتزلة(2)

.91ص،التفتازافيللدكترر،الكلامعلم(3)
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همرتبطةالمسلمينبينالسياسيةالخلافاتتلكجعلالذيمالكن

بالعقائد؟.عندهم

نإ:لوَعيفتامبوضوحالتفتازانيالدكتورذلكعنيجيب

نريقلكللأن،الدينعنليبتعدكانماالمسلمينبينالسياسىالخلاف

وهذاموقفهيدليؤٍدائمًاالديننصوصإلىيلجأكانالمتنازعةالفرقمن

عندئذ،اًصاختاويلاتأويلهاأوالنصوصفهمفيالاجتهادإلىيدعوهُ

والخوارجكالشيعةمعتقداتها،لهادينيةفرقةسياسيحزبكلصار

شعراءاصطاعإلىذلكبعدفرقةكلأصحابُعمدثموالمرجئة

الأمرفصار،معتقداتهملهاليدعمواالأحاديثالفرقتلكوعلماء

كبرًا)1(.تعلقَاالاعتقاديةومسائلهبالدينمتعلقَا

هذامثللاقامةهامًاداخليًاسبئاالسياسيةالحياةكانتهكذا

الحججمنالصحيحةالحججمعرفةعلىفيهلمالعايساعدالذيالعلم

الخصوصفهمفياجتهادهطريقعننظرهوجهةيدعموكيفالفاسدة

وتأويلها.

الكلاروعل!لنشأةالخارجيةالعواول-2ص

الإسلاميةالعقليةعلىالمختلفةالحضاراتتأثيراتأنشكلا

.الكلامعلمنشأةفيدورهالعبتوالعربية

المختلفةالحضاراتبينالتزاوجأثريخكرأنأحديستطيعولا

المتفتحةالاسلاميةالعقليةعلىالثقافاتوتأثيروالنقلوالاقخباس

والفكرالعقيدةحريةإلىدعوتهمنالاسلامبهتميزلماونتيجةوالمتسامحة

والكلمة.

.18ص،للتفتازانيالكلامعلم(1)
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ببقاءتسمحالاسلاميالفتحشروطكاشاالاسلاميالفتحومنذ

واصلواالذينالأهاليمنكبيرةطوائفعندالحضاراتتلكبذور

وكان،الجزيةيعطواأنشريطةعلىولغاتهموقوانينهمبعاداتهمالتمتع

وقتفيالبلادوأهلالفاتحينبينوالعلاقاتالروابطتتأسسأنطبيعيَا

وقد،الإسلاماعتناقبسببأمالجواربسببذلكأكانَسواءمبكر

بيدوالأدبيةالماديةالمزايامنمجلبهلماباضطراديز-دادالمظهرذلكأخذ

،نيلَّوألاالعباسيينظلفيإلاأواصرهاتتوئقلمالمتبادلةالعلاقاتأن

كانتللأفكارواسعةحريةفيهأتيحتالذيالوقتس!فنفيأنهكما

أيضَا)1(.العلاقاتهذهتشجعرسميةحمايةهناك

الحضاراتلتزاوجنتيجهالخارجيةالعواملتأئيرمنيكنومهما

قطتمحلمالاسلاميالفكرلنشأةالخارجيةالعواملأنفالواقعوتمازجها

كانوما.العظيمةالاسلاميةدذاتهمنالنابعالفكرهذاوأصالةجوهر

الإسلاميالفكرهذاجوهرإبرازمنليزيدإلاالخارجيالتحدىهذا

منصف.موضوعيباح!لكلالواضحةوأصالتهوقوته

الأسلحةتبادلنظريةأنننكرأننستطيعلاأخرىناحيةمني

آلَثمفالعييمهذانشاةفيمحدودًادورَالعبتوالأفكارالموا!وتبادل

علىبينمتلىكثيرينبأعداءمحاطينكالمعتزلةقومَاأن(2)نلاحظ

صصالضحارالحليمعبدالدكتورعميابنترجمةالدومييليتأليفالعربعندالعلم(1)

.123ص،واسعةرحمة-ةَللا

.2صللخياطالانتصارلكتابمقدمتهفينيبرج(2)

مثلالكلامعلمفيوتبحربتعمقبدأعنأولهمالمعتزلةأنيرىمنوهناك

كتبالمعتزلةثيوخذلكبعد"اطالع:يقولحيثوالنحلالمللنيالشهرشتاني
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بشروطمقيدبه،مربوطفهوعطمًاعددَانازلمنلأن..المناظرة

وسكناتهحركاتهفيعدوهيلاحقأنويلزم،أحوالهبلَعتوالقتال

ساحةفيكذلك،وحيلهالعدوروحفيهتؤثروربما،وقعودهوقيامه

ثيرتاًمنبأقلليسالأفكارتكوينفيتأثيرللعدوالفكريالنضال

الحليف.

مسألةوهيالأهميةمنكبيرجانبعلىأخرىمسألةهناكثم

الإسلامفيدخلوافيمنالأفى!هـاًاه!هـلأدلالطالاسلامعلىالشبه

نأبدلاوكانالحنيفالدينتجاهغريبةلوثاتصدورهمفيزالتولا

عنويدافع.والحقيقةالحقوجهلهميبينمنهؤلاءلأمثاليتصدى

الإسلاممتكلموافكانوالمنقولبالمعقولعقائدهعنوينافحالاسلام

منسواءللإسلاموالمناوئةالخارجيةالتياراتضدالعقيدةحراسهم

ملةكلمنأناسبالإسلامالتحققدكانأنهذلكالخارجأوالداخل

،وجدوهماوبينبينهيصلواأنراغبين،عندهمكانلماحامليندخلوهُ

الفتن.أعاصرالناسعلىهبتمابعدالشبهاتفثارت

فكماالواضحةحججهالعقلليبينفكريةمبارزةمنبدلافكان!

أناسقبلهالمعروقةالأديانأهلمنالاسلامفيدخلأنهقبلمنأشرنا

لوئاتنفوسهمولاصق!ومعتقداقم،تعاليمهمصدورهممنتزعلم

الخالقفيالاسلامعلىشبهَايوردواأنالطبيعىمنفكان،وثنيةجاهلة

ا!كاءمنأناسلهمىر!اف،ذكوغروالقدرالأرواحوحشروالمعاد

مناَنفوأفردتهاالكلام.ممناهجضناهحهافخلطتالمأمونأيامنشرتحيثالفلاسفة

.بدراناللَةفتحتحقيق،36صالأرلالقسموالنحلالملل"ا،الكلامباسم،العلمفنون
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معتقداقمِإلىويتعرفونَالشبهاتمنالدينعلىأوردوهُ)1(مايردون

ويستعملون،سلاحهمنوعمناتخذوهبسلاحأهواءهمفيقاتلونَ

المعقولبينحجاجهمفيجامعينبدعةكلإدحاضفيععَولهم

علمسموهالأولىالسنةأواخرفيجديدعلمذلكمنفكانوالمنقولي،

.(2)الكلام

لتحديدالكلامعلممنبدلاكانأنهبوضوحذلكومعئ

بالعقللهموليكشفالسابقةالاعتقاديةالرواسبأصحابأمامالعقيدة

الدين.اصولوقواعدالتوحيدجوهرعنوالنقل

ومذاهبعقاثدهابلادَادخلالاسلامأنآخرأمرهناككانثم-

ومجوسية.ونصرانيةيهوديةمختلفة

أمام..الصحيحةالتوحيدعقيدةيجليعلممنلهبدلافكان

لبعضوتشبيهاتهإسرائيلياتهبعفىُتسللتعنيفيهوديفكريغزو

امتلأتقدالتفسيركتببعضأننجدإننابلالغاليةالإسلاميةالفرق

ةعيَشلاغلاةلدىواضحَااليهوديالفكرأثركانوقدبالاسرائيليات

وهارونعزيربرجعةيقولوناليهودوكذالا(بالرجعةالقائلينبالذات

.\صهعبدهمحمدللشيخالتوحيدرسالة(1)

.-18ص،22بعلىكردلمحمدالعربيةوالحضارةالإسلام(2،

ابنأنكماذلكعلىمثلطالبأيبنعليالإمامبرجعةالقائلينأوالسبيئةلعل(3)

والنهاية)البداية!اللةرسولبرحعةيقولكانسبابناللةعبدأنإليذصبكثر

بعقيدةالقائلينأولاليهوديسبأبناللةعبدأنكما،168ص7صكثرلابن

الاسلامنيالمهدية.الزمانآخرفيكمهديعليبرجعةستتحققابهديةوأنالمهدي

.93صحسنمحمدسعدللأستاذا
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.ممعجزاتوقيامهعليرجعةمسألةأنأخرىزاويةمننرىكناشإن

مسيحىأثرلهاالسلامعليهعيسىالمسيحمعجزاتكبيرحدإلىهب!َن!ت

.اليهوديالأئرلىٍابالاضافة

الأمواترجعةفيالروافضتأثيرمدىالأشعريالامامويبين

الدنياإلىالأمواِترجعةفيالروافض)اختلفت:فيقولاليهوديبالأثر

الأمواتأنيزعمون:منهمالأولىفالفرقة:نرقتانوهمالقيامةيومقبل

وزعموا،منهمالأكثرقولوهذاالحسابيومقبلالدنياإلىلِرجعونَ

اللةوإن،مثلهالأمةهذهفيويكونإلاشيءإسرائيلبيفييكنلماًنه

يحىفكذلك،الموتبعدإسرائيلبيمنقومَاأحياقدسبحانه

القيامة.يومقبلالدنياإلىويردهمالأمةهذهفيالأموات

والاَخرهَ،القيامةينكرونالغلوّ:أهلوهم،منهمالثانيةوالفرقة

الصور،فيتناسخأرواحهيوإنما،آخرةولا،قيامةليس:ويقولون

ضررفيهيلحقهلاجسدإلىروحهينقلبأنجوزيمحسنَاكانفمن

يلحقاجسادإلىروحهينعَلبانجوزيمسيئاكانومنألمولا

لاالدنياوإنذلك،يخرشيءوليس،والألمالضررفيهابهونهفيالروح

.(1)اذكهأبدَاتزال

.411ص،الأشعريمقالات(1،

كتبفيوالمرضوعاتالاسرائيلياتكتابهنيشهبةأبومحمدالشصيخمولانايقول

الأممابناءمنكثيردخولالاسلاماتساعأئرمن"كان.rr،32صالضفسير،

المخلصومنهم،المصريومنهم،الروميومنهمالفارسى،ومنهمفيه،المغلربة

ومنهم،بحبهريتظاهرالاسلامعلىالحقدنفسهفي!كنالذيالمنافقومضهم،للإسلام
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لدىمعروفالشيعةغلاةلدىسبأبناللّهعبداليهوديوأثر

الباحثين.منالموضوعيين

اليهودىومنهمفيه،الخاسوتشكيكلافسادهالريائلبثئيسعىالذيالزندبق

نصرانيته.إلىيحنفىاللاالذيالنصرانومنهم،يهرديتهإلىمدوذافىاللاالذى

بنعئمانييَحلاحماحةواليهود،والزنادقة،المنافقينمنالإسلامأعداءانتهزوقد

مبأابنفكان،للفتنةالأولىالبذورفبذروا،خلقهودماثةعنه-ة!لاصضيعفان

الىالسمومهذهأخفىوقد،عليهالناسويؤلب،الأقاليمفييطرفالخبيثاليهودي

نأنرعمفصارالكرامالبيتل(وعلي،عيدناوحبالتشيعمشارتحتينفثهاكان

وعمربكر،أبىمنحئبالخلافةوالأحقافى،صيj*عنه-اللةصضيعلئا

لمعلي(ووصييوصي،نىالكلحديثا:!البىعلىووضععنهما-،اللة-رضي

فهرب.عثمانم!يدناطاردهوقد-ألوهيتهادعىبلالدعوةهذهحدعندالأمريقف

الخبيثةالدعواتبهذهليرضىكانفمادمه.وأحلطاردهعلىسيدناعهدكانفلضا

والمسلمنِن.الاسلامعلىالمحنقالمغيظهذايشنهاالى

مصر،أهلوبخاصةالأمةبعضمنصاغيةآذاناوجدتدعوتهأن:لهيؤسفومما

عثمانالثالثالخليفةبرأس(طاحتاليالفتنةإثارةفياليهوديهذانجحوقد

،بالخلافاتمثقلةالتركةوحدحئعليسيدناالخلافةتولىأنوماعنه-ة!لا-رضي

حروبووقعتالفتن!،واستفحلتيرمأولمنالعداوةعثمانأنصارناصبهفقد

الخوارجوهماخرىطائفةوظهرت،المسلمينخررةمنكثرونفيهافي،طاحنة

ركنَاالفتنةأطاحتان:النهايةوكانتومعاويةعليدينالتحكيميرتضرالمالذين

فرقةنيالاسلاميةالأمةوأضحت،الرابعالخليفةوهو،الاسلامأركانمنخر1

لمعاوي!ينتصرونضيعةعنالفتنةوثخضتقبلها،الأممداءإليهاودب،واختلاف

.مماومذاهبهمأهواعهـميلييدواأن،لأنفسهمهرلاءبعضُاستباحَوقد.اميةوبى

وغرها.ومكل،لك!فتو(حكاممنبأنواعهالحديثفيإلاذلكوليىيقويها،
http://www.al-maktabeh.com



59

لجبريلاليهودبكراهية-متأثرونَالشيعةغلاةمنالغرابيةوطائفة

فذهبطريقهفيغلطجبريلأنتزعمالغرابيةفإنولهذاالسلامعليه

.(1)بالغرابالغرابمنأشبهكانا!اوقا:يشبههكانلأنهمحمدإك

الطائفةهذهرسل.بعدهمنوأولادهالرسولكانعلئاأن:كأعموا

.(2)السلامعليهجبريليعنونَ(الريشصاحب)العنوالأتباعهاشقول

.(3)الشيعةغلاةمنالهشاميةوكذامشبهةواليهود

(1

(Y

اناشبهضع)أن:قالحيث41.ص4حمسالفصلفيالادعاءهذاحزمابنفَندَ(

محمدثم،السلامعليهجريلبهيغلطحئسنةعشرةإحدىابنصىمنسنةأربعين

قليل!الساقينممتلئالعينينأدعجاللحيةكثالفناة3قوطرلإلىالربعةفوق!

كسركأنهالانكبابثديدمنكبالقصرإلىالربعةدونوعلى،أفرعالجسدشعر

ثقيل،التحىإذامنكبإلىمنكبمنصدرهملثتقد،اللحيةعظيمجبر،ثم

يسر،مؤخرهفيإلاشعررأمهفيليسالصلععطمأصلع،الساقيندقيق،العينين

اللحية.شعركثير

وجل--عزاللَةغفلكيف،الأمينالقلمىلروحوحاشاجبريليغلطأنجازلرثم

سنة.وعشرفىثلأئاغلطهعلىوتركهوتنبيههتقويمهعن

لاوهذا،الخرافةكذهخرفهمومنالخبركذاأضرهممن:كلههذامنأظرفثم

هرلاءفعلىخلافهثماهدَثم،السلامعليهلجبرلتعالىاللَةأمرشاهدمنإلايعرفه

خلق.عالمهلطاللةدامماأجمعينالناسولعنةاللاعنينولعضةُاللَةلعنة

حئصفيليبتحقيقالرسعى.باختصارللبغداديالفرقبينالفرقكتابمختصر(

157.

الجواليقي،لمساابنهاشموأصحابالرافعيالحكمابناضحاب"افريقان:والهشامية(3)

هشامقالحئ.والنهايةالحدوإثبات،والتجسيمبالتشبيهيدينرنجميعَاوالفريقان

بيضاء.كلؤلرةأو،الصافيةالسبيكةمنكقهمةيتلألأنورأنه:الحكمابن
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جميعباتفاقمحضكفرهو.مماالتشبيهعنأفصحوافإنهم

حيناليهودمنتشبيههمأخذواوإنماالتشبيهفيالأصلوهم،المسلمين

والحد،،المكانلهأثبتوااللة(بن)عزيروقالوا:الولد،إليهنسبوا

كبيرَا)1(.علوَاذلكعناللةتعالى،والذهابليالمجيء،،والنهاية

التوحيدأصولفياليهودجميعأن))اعلمالا!سفراييى:يقول

قولاَقالمنوكل،التشبيهفيالأصلوهمالمشبهةمنهمفريقنريقان،

.(2)((منوالهمعلىنسجفقدالتشبيهمنبشىءالاسلامدولةفي

الكلامعلمفيالمسيحيةفيهاأثرتالىالمسائلأهمعناَّمأ

الألوسى)3(.حسامالدكتوريرىكماأبرزهافلعلاِلإسلامى

ومحاولةمتكلميناعندحدوثهاأوالصفاتقدمفيالبحثمسألة!ص

قدمفكرةتظهربينما.الأقانيمفكرةعلىفعلكردذاتههيبأفاالقول

الأقانيم.لفكرةوشبيهكبديلالذاتنفسليستهيالىالصفات

هذاأن،نهايةالآخرةفيوالنارللعَذَاببأنالمزجئةقولوفي

وتيودورأوريجيون،بهيقولناَكوالشرعيةالكنيسةآباءقولهوالقول

وإثباتوالعينوالأذنوالأنفوالرجلواليدوالدماللحمبالصورة:يقولوالجواليقى

حظ.الاسلامفيلهيكنلممقالتههذهكانتمنأن!لموهلةباولوالعقل،القلب

.39،4.عىللإسفراليى،لدفى،انيالتبصر

.41صالسابقالمرجع(1)

.133صللإسفراليىالدينالتبصرني(2)

الكويتيةالفكرعالممجلة،الكلاميةبواكيرهفيالاسلاميالفكرنشأةعنبحثهني(3)

.891،188ص،م9751الثانيالعددالنادس-المحلد
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-الغربيةالكنيسةرأفييعارضقولوهذاالمصيمى،وتيودورالطرسوي،

النار.عذابخلودترىالئ

عنالغلاةفكرةبينالتشابههذايغفلأنالباحثيستطعولا

عندنجدهكماالمسيحوبينعنه-،اللة-رضيطالباًبيبنعلى

تشبه.ممعجزاتوقيامهورجعتهعلىألوهيةفكرةفإنالمسيحيين

جانبإلىمسيحيأثرذاتتكونلأنالمهديوفكرةالمسيحمعجزات

خصوصًا.التصوففيالمسيحيةتأثرإلىبالإضافة.الأخرىالآثار

.صيحييهوديأصلهاالرجعةأنزيهرجولديرىحيثالحبفكرة

فكرةفيخصوضاالتصوففيالمسيحيهَتأثيرإلىبالإضافةمش!رك.

الحب.

المشبهة،بعضعنالتشبيهميتزآدممثلالبعضيعزووكذلك

نجدكماالقدامىمورخونافعلوكذلك:المسيحيالتأثيرإلىوالحلولية

.الفرقكتبمعظمفيذلك

المسيحىأواليهوديالألْربصماتأننؤكدهأننريدوالذى

منوالمتطرفينالغلاةفكرفيإلاتظهرلمالإسلاميةالفرقلدى

1ثارًانجدفلاالمعتدلةالاسلاميةالفرقسائراَّمأ.الفرقهذهأصحاب

مسيحي.أويهوديلتأثيرمردهايرجعأفكارهمفيتذكر

بينالواضحالخلافلذلكونتيجة:التفتازانيالدكتوريقولا

بعفنأظهرهولما،الأخرىالسماويةالأديانوعقائدالاسلامعقائد

لاكان،شبهاتمنالدياناتتلكإلىانتماؤهمسبقالذيالمسلمين

صراعفيوالدخولإلإسلامية،العقائدعنالدفاعمنللمسلمينبد

نأعندئذنريقكليحاولَأقوطبعي.والنصارىاليهودمععقائدي

بالحجة.الآخرالفريقعلىيظهر
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إلىالأمويالعصرأواخرمنذالمسلمينحاجةظهرت-وهنا

والنصارىاليهودعلىالردفيبهللاستعانةاليونانيالمنطقعلىالاطلاع

التيالأسبابمنكلهذلكفكانيونانيةفلسفيةثقافتهمكاشكاالذين

.(1)الكلامعلموجودإليدعت

لدىوالفلسفىالكلاميالفكرنشأةفيالفرسأثرإلىانتقلنا-صوإذا

بأهلهاواختلطواالفرسبلادفتحواحينماالمسلمينأننلاحظالمسلمين

الفكرعنالمعلومومنواضحةوثنيةوحضارةوثنيًافكرًابهاوجدوا

التوحيد.عقيدةمعيتخاسبولايناسبهلامايرفضالصحيحالإسلامي

نرقوغلاةالزنادقةلدىالفارسى)2(الغنوصىالفكرأثرولقد

الفرقهذهأتباعطاردالمهديأنلدرجةوالباطخيةوالقرامطةالشيعة

.2.ص،التفتازانيللدكترر:،شكلاتهوبعضالكلامعلم(1)

الفرسعرف:"الإعلاميةالفرق"تاريخكتابهنيالغرابىمصهمىعليالدكتوريقرل(2)

(م579-ـه531صنةمنفارس)ملكشروانأنوكسرىعهدمناليونانفلسفة

هذاأساتذةوكانوالطية،الفلسفيةللدراماتمعهذايسابور""اص-دنيأسص!الذكط

النسطورينن.المسيحيينمنالمعهد

واليعاقبةالنساطرةالدنيتسامحهثهلولهذاْواسعةثقافةذا:"شروان"أنوكانولقد

الوثنية.عقيدةنيإ!اهمخالفتهممع

صبعةالفرسبلادإلىجاءم529سنةني"أثينا"مدرسةجرستنيانأغلقحينوكذلك

ن(إلىوفادثموكرم"اشروان"أنوف!واهمالجديدالأفلاطونيلمذهبافلام!فةمن

بأهلهاواختلطواالفرسإلىالمسلمرنَجاءولما.م549صنةفييلادهمإلرجعوا

كماكذلكبهاتأثروا،الفلسفةهذهبينهامنوكانلغتهمإلىالفرسمعارفرنقلرا

143عىالغرابىللدكتور"االإسلاميةالفرق"تاريخ.القديمةالآمممنهقبلهممنلهاتأثر
http://www.al-maktabeh.com
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لاستخدامالأسباباًحدكانالغنوصيالفكرولعلمكانكلكئي

والجماعاتالغلاةفرقبعضلدىوالمتطرفالغريبالتأويلاًسلوب

.اًفرصغنوصيًاوذوقًاباطنيَاوتأملاًباطنيَاتأويلأأحيانًاتدعيالى

اللة-:-رحمهالتفتازانيالدكتوريقول

الكتابأهلوعقائدالإسلامعقائدبينصراعهناككان))وكما

العقائدتلكبينصراعكذلكهناككانفقد،والنصارىاليهودمن

دياناتالإسلاميالفتحقبلللفرسكانفقدالوثنيةالفرسوعقائد

اللولةفيأمرهماستفحلولما،معروفةحضارةلهمكانتكما،خاصة

أعلنوقدبعضهمنجد،عليهمالعباسيينالخلفاءبعضُفاعتمد،العباسية

ديانمهممنيضخلصواأندونأسلمواقدأنهمعلىتظهرنا،إلحاديةأراء

كيدًابنشرهاأرادواقدأنهمعلىتظهرنابهما،الموروثةوعاداتهمالقديمة

وقدساق!،مجدمنلهمكانمازوالعلىحقدهمنتيجة،للإسلام

والزرادشضية،والمانويةبالمجوسيةإسلامهقبلدانمنهؤلاءمنكان

علطءمنطائفةتضهضأنبدلافكانووئنيهَ،شركديائاتوهي

فعلهماهووهذا،عليهمللردوبراهينهبالمنطقالخبرةذويمنالمسلمين

معروفة،محاوراتالمجوسوبينبينهمكاش!الذينالمتكلمينمنالمعتزلة

الحاجةء%وأظهركما،الكلامعلمقواعدإرساءإلىكلههذافادى

.(؟"(بوضوحالمسلمينعندإليه

.22،23صمشكلانه،وبعضالكلامعلم،التفتازانياالوفأيو(1،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الثالثالمبعث

وعلطئهالكلاورعل!علىذخَاهل

جمهورهمأنالكلامعلماءعلىتؤخذالىخذالم!أبرزمنلعل

ولاالظنتفيدالنقليةالأدلةأنيرونَوالأشاعرةالمعتزلةمتكئمىمن

والسنةالكرسمالقرآنونصوصأدلةأنذلكومعئ،اليقينتفيد

تيميةابنالإسلامشيخيقول.الايمانمسائلإثباتفيتفيدلاالشريفة

ذلك:في

بالقرآنالاستدلاليصحلاأنهوالمعتزلةالقدريةمنكئير))يزعم

كلعلىوقادرشيءكلخالقوأنه،وعدلهاللةحكمةعلىالكر3

الأشعريةبعضمناتبعهمومنهولاءمنالجهميةوتزعمشىء.

وعبادته،،وقدرتهاللةعلمعلىبذلكالاستدلاليصحلاأنهوغرهم

يصحلاأنهالبدعأهلغاليةمنقومويزعم،العرشعلىمستووأنه

نأعلىبناءمطلقَا،القطعيةالمسائلعلىوالحديثبالقر،نالاستدلال

أنهالبدعأهلمنمحعيرويزعمزعموا،.ممااليقينتفيدلااللفطةالدلالة

والقدرالصفاتمسائلعلىبالقبولالمتلقاةبالأحاديثيستدللا

مب(1)((واليقينالقطعفيهيطلبمماونحوهما

يسوغلا:فيقولظنيةالسمعيةا؟دلةالأشعرىىدمَالاويعتبر

.(2)القطعيةالمسائلفياستعمالها

،والكراماتالمعحزاتفيقاعدةالأولىالرسالة،القيمةالرسائلمنمجمرع،تيميةابن(1)

.18صهـ،49rالمنار.ممصرمطعة

.471ص،الكلامعلمفيالمرامة!اغ،الآمدي(2)
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بالأدلةالاستدلالإن:الأشعريالرازيالدينفخرالامامويقول

لأنهظنيالظنيةالمقدماتعلىوالمبى،ظنيةمقدماتعلىمبىاللفظية

والمجازكارتَشالاوعدم،والتصريفالنحوونقل،اللغاتنقلعلىمبئ

،والمعارضوالناسخخيروالتاًوالتقديموالتخصيصوالاضماروالنقل

.(1)ظنيةأمورذلكوكل

هذهنظرهوجهةمنغَيرَّالرازيالفخرأنلنايبدولكن

وأشارَ،اليقينتفيدلاالنقليةأياللفظيةالأدلةبأنقولهعلىواستدرك

لاممااليقينيفيدمامنْالقر،نبهااقترنإذا،اليقينتفيدقدأفاإلى

َفِرُعأمورالنقليةبالدلائلاقترنربما:فقال،إنكارهأحديستطع

وعلى،الاحتمالاتهذهتنفيالأموروتلك،المتواترةبالأخباروجودها

بالأخبارالثابتةالقرائنبتلكالمقرونةالسمعيةالدلائلتكونالتقديرعذا

لليعَين)2(.مفيدةالمتواترة

الكلامعلماءجمهوراستفادةعدمب!بسالقيمابنالامامبينوقد

ألفاظلاستعمالهمراجعذلكأنوذكر،والسنةالكتابأدلةمناليقين

فلما،والسنةالقرآنعلىغريبةوهيعليهااصطلحؤامعانفيالوحي

اليالمعانيتلكوبينالعَرآن،ألفاظمعانيبينيطابقواأنأرادوا

ومرةمجاز؟،القرآنالفاظقالوا:فمرةذلك،أعجزهمعليهااصطلحوا

بقراءقا،ويتبركالصلاةفيتتلىقالوا:ومرة،التأويلوجوهلهاطلبوا

)البدن(هو،القرآنفي)الجسم(لفظ:ذلكمثالإليها.يتحاكمولا

.047ص،\ب،الفقهعلمنيالمحصرلالرازكط،(1)

1353الهد،،الدكنأبادحيدرط،الدكأصولفيالأربعينكتاب،الرازيالفخر(2)

.426صهـ،
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أنواعها،اختلافعلىالعلوممصنفيأنبالاضطرارنعلمُاَّنا:ثالظً
-ء

منقليلفيالشكعَميوإنمايقينيَا،علمًاألفاظهممنمرادهمالناسعَلمَ

تصورهوجودةإدراكهوقوةالقابلبحسبويكئرذلكويقلكَلامهم.

يقوله.مماالرسولعلمأنقطعَاومعلوم.مخهوغرائبهلكلامهموإلفه

فهمه،علىعأمتهوحرلهبيانهوشدةوتعليمهإفهامهعلىوحرصه

لأولئكحصلفإذامهم،يتعلمومنالمصنفينعهؤلاءحرمنأعظم

بكتابالعلملأهلاليقينفحصولالضصانيف،أربابمراد.ممعرفةاليقين

.(1)وأحرىأولىرسولهوسنةاللة

دالةصريحةنصوصَاوخبرهاالقرآنألفاظعامةتاملمنرابعا:إن
--

ءا!سأ!وهذه.الوجوهمنبوجطغيرهاتحتمللادلالةمعناها

قولهمناًحديفهمفهلوالنار،والجخة،،القيامةيوموكأحماءالأنبياء،

اللةغير!الناسإله*الناسملكانس"بربأعوذُ)قل:تعالى

بالمرادلليقينمفيدةوآياتهن1القرسورجميعوهكذا،وتعالىسبحانه

لاهذافإن،ألفاظهمنكثيرالناسمنكثيرعلىأشكلوإنمنها.

بل.اليقينإفادقاعناللفظيةالأدلةيسلبولا،اليقينإفادتهعنيخرجه

يتقنهامسائلعلىتشتملالقطعيةاليقينيةآدمبىعلوممنعلمكل

ولا،منهمكثيرعندومجهولةعندهممسلمةوهي،العلمذلكأصحاب

عنجملةاللفطةالأدلةفعزلقطعيَا.يقينيَاكونهعنالعلمذلكيخرج

اليقينيةالعلومكعزل،الناسبعضعنمشتبهةيسيرةلألفاظاليقين

.(2)قطعيةولايقينيةغيرفيهايسيرةلمسائلموضوعهاعنالقطعية

.165ص،2ب،السابقالمرجع(1)

.47هص،2ب،السابقالمرجع(2)
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معانفياستعملتألفاظالقرآنفيإن:يقالماغايةأنخمامسًا:

والزكاةكالصلاة،الشرعيةالأسماءوهي،العربتعرفهاتكنلم

والايمانكالاسلام،الدينيةوالأسماءونحوها،والاعمكافوالصيام

كالسارقظاهرها،يردلممجملةوأسماءونحوها،والنفاقوالكفر

الأسماءفهذهكالقرء.مشتركةوأحماء.ونحوهوالزانيةوالزاني،والسارقة

اليقينيفيدبيانهمعفهومعه،بيانهنوع:أنواعثلاثةالقرآنفيجارية

مجموعمنبالمراداليقينفيستفاد،أخرىآيةفيبيانهونوعمنه.بالمراد

المرادمناليقينفيستفاد!الرسولإلىموكولبيانهونوعالاثضين،

.ممدلولهالعلممنهأريدخطابالقرآنفيوليسا!سول-!.إببيانمق

.الأقسامهذهفيداخلوهوإلا

منالأبيضالخيطلكميتبين)حتى:كقوله،المقترنفالبيان

تعالى:كقوله،المنفصلوالبيان.1187:ةرقبلا1الفجر(منالأسودالخيط

وقوله.1233:البقرة1كاملنن!حولينأولادهنَدرضعن!والوالدا!

وفصالُه)وحملُه:لَعالىقولهمع،114:أدممان!عامينفي)وفصاله:تعالى

ستةالحملمدةبأناللفظينمجموعفأفاد(1الأحفاف:ه1ث!هرًا،ثلالونَ

سبحانهاللّهأحالفكما،عليهالمتكلميحيلالذيالبياناَّمأوأشهر،

والحجوالزكاةالصلاةمنعبادهبهأمرمابيانفيرسولهعلىوتعالى

بيانمنوهيئاتهاوصفاتهامقاديرهاعلبمإنماالىالإسلاموفرائض

فصار،الوجوههذهعنالقرآنخطابيخرجفلا.!الرسول

به،متصلأبيانهيكنلموإنمنه،بالمرادلليقينمفيذابيانهمعالخطاب

.(1)واليقينالعلمفادةٍاعنورسولهاللّهكلاميعزللاوذلك

بعدها.وما753ص،2بشابق،مرجع(1)
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الوحىنصوصبأنالقائلينالمتكلمينأدلةالقيمابنأبطللقد

سبعينمناكلمحنرمنقويةردوذاعليهمورداليقينتفيدلالفظيةأدلة

اليقين.تفيدلفظيةأدلةالوحينصوصأنعلىأكدَّوبذلك،اَهجو

بعضمرادبعضهميعرفالأممجميعقطعَانعلم:-ةَللا-رحمهوقال

،نيَعيلاتفمِدلااللفطةالأدلة:القائلفقولويتيقنه،بهويقطع،بلفظه

.(؟)اهبالعلمفيالناساشتركالىالضروريةالعلومفيقدح

قد!اللةرسولكونانتفاءيعىهذاقولهمأنالقيمابنربين

أضرقدوتعالىسبحانهاللّهإن:فقالمستحيلوهذا،الرسالةالخاسبلغ

الرسولعلى!وما:تعالىفقال،المبينالبلاغالرسولعلىأنكتابهفي

مابلغالرسولأيها!يا:تعالوقال.154:ررنلا1!المبينالبلاغإلا

.167المائدة:أربك!منإليكأنزل

به،أمرالذيبالبلاغشهيذابهوكفىلرسولهاللةده!َفوقد

أعقللهوشهدالذاربات:451.أبملوم!أنتَفماعنهم!فتول:فقال

عرفقديكنلمفلو.الرسالةبلغقدبأنهوأعلمهموأفضلهمالخلق

قديكنلم،واليقينالعلممنهلهموحصلبهأرسلهماوتيقنواالمسلمونَ

الأمةاعقللهشهدولما،اللومخنهاللَةرفعولما،المبينالبلاغمنهحصل

علمًاتفيدُهملاألفاظَابلغهمأنهالنفاةعندماوغاية.وبينبلغقدبأنه

ونظرهمعقولهمعلىواليقينالعلمطلبفيوأحالهميقينَا،ولا

.(2"بالضرورةمعلوموهذا،إليهأوحيماعلىلارأبحاثهم،

اليقينتفيدُلالفطةأدلةالوحينصوصإنإيمالأمعاعلمانيوقول

.86؟حم!"2بعايى،مرحع(؟"

"ءrytyyr.مح!42ب"ولك!لهو!علأ2"
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خلقهعلىالحجةأقامدَهل-وتعالى-سبحانهاللّهكونانتفاءيعني

بكتابهخلقهعلىالحجةأقامَقد-تعالى-اللّهأنمعوالسنةبالكتاب

الفرقاننَزلالذي)تبمارك:قائلمنعزفقال!رسولهوسنةالعزيز

!وأوحي:تعالىوقال،11الفرقان:1نذيرًا!للعالمينليكونَعبدهعلى

.(19الأنعام:1بلغ(ومنبهلأنذركمالقرآنهذاإلمط

به.اللّهحجةعليهرقاصكابه،انْذرَفقدالقرآنهذابلغهمنفكل

حجةاللّهعلىللناسيكونلَئلاومنذرينمبشرين!رسلاً:تعالىقال

اليقينلِفيدلاورسولهاللّهكلامُكانفلو.1165النساء:1!الرسلبعد

علىقامتقدتكونحجةفأي،للنقلمعارضوالعقل،والعلم

حجةلاقامةمنالهَضإلاالقولهذاوهل؟والرسولبالكتابالمكلفين

ودلّهفهمهمنلكلظاهروهذاوجه؟كلمنبكتابهخلقهعلىاللّه

الحمد)؟(.

حيثتِيميةابنثميخسالإسلابمالكلاءِعلدرمعارضىأبرومن

العلماءبينوالتراعوالاخشلافالتفرقةأسبابأبرزمنأنهيرىكان

والتفرقوالاشتباهالتراعهذامنشاماقيل:فإن:تيميةابنيقول

وهو،وعابوهالسلفذمهالذيالكلامهومنشوهقيل:؟والاختلاف

والسمع،العقليوافقمافيه،وباطلحقعلىوالمشتملالمشتبهالكلام

علىالمشتملالضفيجانبهؤلاءفيأخذ،والسمعالعقليخالفماوفيه

حقإثباتعلىالمشتملالاثباتجانبوهولاء،والباطلالحقنفى

السلف،وإجماعوالسخةللكتابالمخالفالبهلامهو:وجماعه،وباطل

مخالفكلامإلاذكيحافبولا،باطلفهوذلكخالفكلامفكل

والسمغ)2(.للعقل

.vro4vria،2!-.،سابقمرجع(11

.41،ص،21بالفضاوى،مجمرع،تيميةابن(2)
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غيره!لتكفلاالمتكلمينبعضاتجاهالكلاورعل!علىالمأخذومق

بسهولة.

الناسأثيد)،مناللة-:-رحمهالغزاليحامدأبيذلكفييقول

نأوزعموا،المسلميناالمتكلمسخك!امننطائفةوإسرالهنما،غبوَا

التيبادلتهمالشرعيةالعقالًديعرفولم.ممعرفتهم،الكلاميعرفلامن

عبادهعلىالواسعةتعالىاللّهرحمةضيقوافهولاءكانر،فهوحرروها

ماجهلواثمالمتكلمينمنيسيرةشرذمةعلىوقفاالجنةوجعلواأولاً،

.(1)((اَيناثةنُّسلامنتواترَ

إلىبصاحبهيؤديقداْنهالكلامعلمعلىالمآخذمنوأيضَا

شيخيقولللنصوصالىطئةالتأويلاتبسببوذلك،والحيرةالشك

يعلمبتأويلاتهلِوسروكلاماللّهكلاميتأولون:تيميةابنالأسلآم

العقليةأدلتهمفيوينتهون،بكلامهيردهالمورسولهاللّهأنبالاضطرار

يتفطونَفضلاءهمإنثم،العقليةوالضرورةبالحسفسافىهيعلمLْمإلى

منتهىوهذا،والارتيابوالحيرةالشكفيفيصيرونذلك،منبهملما

.(2)الكتابنصو!ىعارضمنكل

ضررمعهتجاربهمفايةفيالكلامعلماءبعضاكتشفوقد

كبارمنوكاناللة--رحمهالكرابيسىفقالبهوالاشتغالالتعمق

عليه.مماعليكم:الوفاةحضرتهحينبنيهموصيَاقال،المعتزلةمتكلمي

.(3)معهمالحقرأيتُفإني،الحديثأصحابُ

.97ص،م9861،بروت،الحكمةدار،والزندقةالإسلامبينالتفرقةفيصل،الغزالي(1)

الامامجامعةطلم،صارشادمحمد/دتحيق،والنقلالعقلتعارضدرء،تيميةابن(2)

.52!لص،هجص.2981،الرياض،الاسلاميةسعودبنمحمد

.98ص،إبليستلبيسالجوزكط،ابن(3)
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الكلامبعلمالاشتغالمنتوبتهعقيلبنعلىالوفاأبووأعلن

اللةإلىأبرأإنىتوبق:فيوقالالمسجدفيالمصلينأمامذلكوكان

وتعظيم،أربابهصحبةومن،وغيرهالاعتزال،المبتدعةمذاهبمنتعالى

منبخطىووجدعلقتهكنتوما...أسلافهمعلىوالترحماًصحابه،

كتابتهمنوتعالىسبحانهاللةإلىتائبفأناوضلالاتهممذاهبفم

.(1)اعتقادهولاقراءتهولاكتابتهلييحللاوأنهوتراءته،

فيفإنهالكلامبعلمزمانهأعرفكانالذيالرازيلفخرااَّمأ

.ممذهبالأخذضرورةإلىودعاشديدًااَمذالعلمهذاذمعمرهنهاية

تأملت"لقد:وقال،الكريمن1القربنصيعملونكانواالذينالسلف

ترويولاعليلاَتشفيرأيتهافما،الفلسفيةوالمناهجالكلاميةالطرق

الرحمن!:الإثباتفيأقرأ،القر،نطريقةالطرقأقربورأيحتماغليلاَ،

فيواقرأ،(3)!الطيبالكلمُيصعدُ)إليه،(2)اكاستوىالعرش!على

ومن،(ْ)علطً!بهيحيطونَ!ولا،(4"لفيء!كمثله!لش!:النفي

معرفى)6(.مثلعرفتجربىمثلجرب

وفي،الشبهاتإثارةالكلامعلمفيالتغلغلم!خذ-أبرزولعل

كيرحتو!قمعشجن!فإثارةمضرته))أما:الغزاليحامدأبويقولذلك

الابتداء،ىِفيحصلممافدلك،والتصميمالجزمعنوإزالتهاالعقائد

عالمدار،دمشقيةالرحمنعبدتحقيق،الكلامأهلمحنبفيالنظرتحر،قدامةابن(1)

.33ص(ـه1410،،الرياضالكتب

.ه)2(طه:

(r:فاطر)"\.

.\؟)4(الشررى:

(o)115:هط.

.61.ص،\ب،التعارضدرء،تيميةاين(1)
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فيضررهفهذاالأشخاصفيهويختلففيه،مشكوكليل"لاب:رجوعها

وتثبيتهللبدعةالمبتدعةاعتقادتأكيدفيآخرضرروله.الحقالاعتقاد

الإصرارعلىحرصهمويشمددواعيهم،تنبعثبخيثصدورهمفي

.(1)((الجدلمنيمورالذيالتعصببواسطةالضررهذاولكن،عليه

ذمهمكانوإنماأصلاَ،الكلاميذموالمالسلفأنوالحقيقة

!ثيخيقول.!نهرسولهوسنةتعالىاللةلكتابالمخالفللكلام

آدميكلفإن،الكلامجنىيذموالم))والسلف:تيميةابنالاسلام

ورسوله،بهاللةأمرالذيوالجدلوالخظرالاسضدلالذمواولاشِكلم،

ذموابلحق،هوكلامَاذمواولا،ورسولهاللةبينه.مماوالاستدلال

،اَضياللعقلالمخالفوهو،والسنةللكتابالمخالفالباطلالكلام

المخالفوهو،الباطلهوالسلفذمهالذيفالكلامالباطلوهو

.(2)((والعقلللشرع

همالذينالكلامأهلذمواالسلفقائلاً:المعئهذاعلىويوكد

الكلامأهلهمالذينالكلامأهللِذموالموالأهواء،الشبهاتأهل

يمتغعومايستحقهماوبيانتعالىاللةمعرفةعلىالدليليتضمن،صادق

.(ألعليه

منهوحذرناالمذموموالكلامالجدلإلى!هاللّهرسولأشارَولقد

جده،عنأبيهعنفَ!عيببنعمروعنبسندهأحمدالامامروىفقد

قال:القدر،فييتكلمونوالناسيومذات!ن!اللّهرسولخرج:قال

لكممالهم:فقالقال:الغضبمنالرمانحبوجههفيتفقأوكأنما

هـ،5041،بيروت،الكضبلمعاعلي،محمدموسىتحقيقالعقائد،قواعد،الغزالي(1)

.99ص

.!4صلأ،13ب،الاسلامشيخفتاوى،تيميةابن(2)

.181ص،7-ب،والنقلالعقلتعارضدرء،تيميةابن(3)
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فماقال:،قبلكمكانمنهلكبهذا؟ببعضبعضهاللّهكتابتضربونَ

نفسيغبطت.مماأشهدهلم!اللّهرسولفيه.ممجلسنفسيغبطت

.15مسندفيأحمدأأخرجه.أشهدهلماًنيالمجلسبذلك

عنويبتعدونَالجدلَ+يكرهونَعليهماللةرضوانالصحابةوكان

لهيقالالذيلْسعبنصَبيغوقصهَوالايمانالعقيدةصفويعكرماكل

أخذلماأنهذلكمعروفةَ،الخطاببنعمرمعالحنظليسهلابناًيضَا

بنعمرمنكانفما،المتشابهاتالآياتبعضحولأسئلةيثيرصبيغ

تابحئ،الجلدعليهوكرر،جلدهأنإلاعنه-اللّه-رضىالخطاب

توبته.وحسنت

والسنة،اتج!فالكتابالضَاالكلامىعلممآخذومن

المعظمينأنالمعلومومن:تيميةابنالاسلامشيخيقولللثوفي

وهذاالحديتمعرفةعنأبعدهملمضموفاالمعتعَدين،مالَكلاوللفلسفة

بأقوالهالناسِأجهلمنوجدقمأحوالهمكشفتإذابل،محسوسأمر

مابينيميزونلاولتجدهموظواهرها.،أمورهوبواطن،وأحواله!نط

عنه،متواترحديثبينيفرقونَلاقدبل،يقلهلموماالرسولقاله

.(1)عليهموضوعمكذوبوحد!ا

!نط،للرسولالتسليمكمالالواجب:الحنفىالعزأبيابنويقول

بخياليعارضهأندونوالتصديقبالقبولخبرهوتلقي،لأمرهوالانقياد

أراءعليهيقدمأو،اَكشأو،شبهة-يحملهأومعقولاَ،يسميهباطل

والانقيادوالت!سبليمبالتحكيمفيوحدهأذهافم،وزبالةالرجال

.(2)والإذعان

.9هص،4ب،الفتاوىمجموع(1)

.28Yعبى،\ب،الطحاويةالعقيدةثرح،الحنفيالعزابىابن(2)

http://www.al-maktabeh.com



vv

فكانالفتضةخوفالكلامعلممنالسلفتحذكانولهذا

العقيدةأمورفيالضاسيحماجهمابسائروافالخصأنيرونالسلف

ىدُهوشيءلكلتبيانًابا!كلاعليك:!ونزنتعالىلوَعي:غيرها

.(للمسلمينوبضرىورحمهَ

لهَحاعهواٍوتعطمهالععَلتقديسفيالغلوالكلامعلمم!خذومن

فيماالحاكمةهيالناسعقولوجعلبه،يحيطولا،يدركهلافيما

وأوكفروا،عقليةقواعدوضعواحئالعقائد،منيوخذلاومالِوخذ

.(ا"العقليةالقواعدهذهخالفمنخ!واأوفسقوا

الفرقاختلافيلاحظالكلامعلمفيالباحثالمتمبعأنوالحقيقة

حقعلىأفاترىفرقةوكل،اَضعببعضهموتكفيرالكلاعية،

غلوًاغاكالفرقهذهأنذلكوخطأ،باطلعلىوغرها،وصواب

للعقليعرفونَكانواالصاعوالسلفوأرائها،عقولهاتقديسفيشديدًا

فييوجدلا:تيميةابنالإماميقول،الشصعلىيقدمونهولاقيمته

،وقياسورأيبعقلالكر3ن2القرعارضأنهالسلفمنأحدكلام

العقلهذافيتعارضقدطَهلقالولا،ومكاشفةووجدبذوقولا

الععَل"2(.تقدحفيجب:يقولأنعنفضلاَ،والنقل

بكلامكلامهمالمضكلإ!بيفىمزج،الكلامعلمولخذومن

الفلامفة.وكلاماليونان

عنتأخرمن"توسععنه-:اللة-رضىحجرابنالحافظيقول

التابعينأئمةأنكرهاالىالأمورغالبفيالفاضلةالثلألةالقرون

y،\جصالدرء،،تيميةابنانظر(1) 7Y e.

.28ص،13ص،الفتاوىمجموع(2)
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،اليونانبكلامالديانةمسائلمزِجواحئبذلكيعَتنعواولم،وأتباعهم

بالضأويل،الآثارمنخالفهماإليهيردونأصلاًالفلاسفةكلاموجعلوا

هورتبوهُالذيأنزعمواحئبذلكيكتفوالمثممستكرهًا،كانولو

اصطلحوامالِستعمللممنوإن،بالتحصيلوأولاهاالعلومأشرف

.(؟)جاهلعاميفهوعليه

بأحاديثيأخذونَلاعلماءهأنالعقديةالكلامعلمم!خذومن

اللةحىفوارصْوانحل!اتعالعقيدةأمر.فيالآحاد)2(
آحادأحادشكاكانتسواء!اللةرسولعنصحمامسائريأخذون

فليستغيرها،أوةديَمعلاأبوابفي-يأخذوفا-متواترةأحاديصثأو

اَّمأ.!اللّهرسولأحادشكامنالمتواترعلىمقصورةالعقيدهَأحاديث

قدامة:ابنفيقولالموضوعةأوالضعيفةللأحاديثبالنسبة

علىبهاليلبسواالزنادقةوضعتهاالىالموضوعةالأحادشاوأمّا

اعتقادولابها،يقالانيجوزُفلا،الضعيفةالأحاديتاو،الاسلاماهل

.(3)اهيفما

الصحيحةالأحاديثبينميزواالحديثعلماءأنوالحقيقة

كانتولو-العلمتفيدالصحيحةداحآلا-اشداحاأنورأواوالضعيفة

للصدقومحتملةمظنونةهيبلعلمَاتفيدلاالصحيحةالآخادأحاديث

ذإ،فائدةوالضعيفالصحيحبينتفريقهمفييكنلم،والكذب

\rAآ،السلفيةالمطعةالبخارى،صحيحبشرحالباريفتحالعسقلأني،ححرابن(1)

.253ص،13بهـ،

التواتر.ثرو!يجمعلمماالآحاد:(2)

6،41،بالكويتالسلفيةالدارالبدر،بدرتحيق،التأويلذم،قدامةابنالدينموفق(3)

.،7صهـ،
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عهدمضذالمسلمينتاريخفيتواترقدوإنه،محتملمظنونالجميعأن

ولولاها،الحجةحصولواعمقادهمالآحاد،بأخبارالعمل!نهانبي

المذاهبتركواولماها،عملوالماالأخباربشلكلهمالعلمحصول

."؟"الفروجواستحلوا،والقصاصالحدودأقامواولمالأجلها،

د)ودكأبىِالظاهرأهلوبعضكالجبائي،المعتزلةبعضأنالحقيقة

فيالواحدبخبرالعمليجوزلاأنهيرونوالقدريةوالرافضةالظاهرى

علىأجمعواوالجماعةالسخة،أهلمنوالخلفالسلفلكن،الشرع

-رحمهالشافعيالاماميقولذلكوفي.الصحيحالآحادبخبرالعمل

خبر!صفياختلفوأأفمالمسلمينفقهاءعنأحفظلماللة-:

الواحد)2(.

تعلموكذااللة-:-رحمهالشنقيطيالأمينمحمدةمرد!حملإسولويف

تقبللاالآحادأخبارأنمنتبعهمومنالكلاماْهلعليهأطبوماأن

الآحادأخبارأنزاعميناللة،صفاتمنشىءبهايثبمتولاالعقائد،في

عليه،يعوللاباطل،اليقينمنفيهابدلاالعقائدوأن،اليقينتفيدلا

عنالمابتةالصحيحةالرواياترديستلزمأنهبطلانهظهورمنويكفى

.(+العقلتحكيم.ممجرد!اللةرسول

الصحيحةالآحادبأحادش!العملالكلامعلماءبعضينكرلمو

الأحادش!بعضأنكرواالمتكلمينبعضفإنذلكمنأكثربلطَمف

،يل!وللمحمداختصاروالمعطة،الجهميةعلىالمرصلةالصواعقمختصر،القيمابنانظر(1)

.394،539ص،\ب،الحديثةالرياصمكضبةط

13،القاهرةالحلى،البابىممهمطنىطبعة،الرسالة،الشافعيالامام(2) AA،197صهـ.

.؟.صه،المنورةالمد!ة،السلفيةالمكبة،الفقهأصرلفيمذكرة،الشنقيطي(3)
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رسوليقولوفيهالكبائرلأهلالشفاعةكحدشا(1)المتواترةوالأخبار

وهومتواترالحديثوهذااًتي((منا!بائرلأهل))!ثفا!كتي:!شاللّه

فإنذلكومع.والحاكمماجةوابنوالترمذيأحمدرواهُفقد،صحيح

القاضيلِقولالكبائر،لأهلالشفاعةينكرونَنحوهمنحاومنالمعتزلة

الخمسة:الأصولشرحفيالمعتزليالجبأرعبد

صحقتثبتلمالكبائرالأهلالشفاعةحديتاأيالخبرهذا"إن

ومسألتنا،!البىعنالآحادبطريق*.منقولف!نهصحولوأولاَ،

.(2)ا"هبالاحتجاجيصحفلاالعلمطريقها

مابهميفعلْالكبائرأصحابأنعلىالجبار:عبدالقاضيقالبل

والإنابة!(.،بالتوبةإلالهميغفرلاتعالىوأنه،هنوَمحتسي

الاعتمادفىمغالاقينتيجهَالكلامعلماءبعضأننلاحظهكذا

أاَف!أالصحيحهَالأِحاديثبإنكاريقومونَ،العقلعلى
إنكارإلىهمأدىمما(حادأحاديثالمتواترةلأحاديثابعضيعتبرونَ

والجماعةالسنةوأهلالسلفعندالمعروفةالإسلاميةالأصولمنأصل

الكبائر.لأهل!الرسولشفاعةوهو

كبارفيهوقعللغايةخطيرأمرالمتواترالحديثإنكارأنالحقيقة

البرءعبدبنيوسفعمرأبوقالكماالمتواترالحديثأنمعالمعتزلة

إذاللأعذارالقاطعةالحججمنوهوالكافةعنالكافةتنقلهإجماعهو:

اللةنصوصمننضاردفقد،إجماعهمردومن،خلافهناكيوجدلم

مثلهم،عن،الكذبعلىتواطليهمالعادةلى!ستحيل،جماعةرواهعاهوالمتراتر(1)

.محسوسثيءإلىو(سندوه

.69.ص،الخمسةالأصرلثرحالجبار،عبدالقاضي(2)

(r678صمابق،مرجعأ.
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عليهأجمعممالخروجهيضبلمإندمهوإراقة،عليهاستتابتهيجب

.(1)جميعهمسبيلغيروسلوكه،المسلمون

العلمأهلإجماعيخالفونَالمعتزلةأننرىأنذلكبعدعجبولا

القطع.يفيدالمتواترالحديثأنىِف

الحديثفيالكذبوقوعيُحوَّزالنظاموهوأحدهمنرى!!ب

الهزيلأبولكنالحصر،عنالخبرسماععندناقليهخروجرغمالمتواتر

أحديكونأنالمتواترالخبرلمبوتيُشترطأنيرىالمعمزليالعلاف

والأحكامالعقائدمنلكثرتعطيلهذاوفي.بالجنةالمبشرينمنرواته

.المتواترةالشرعية

لاالحجةأراء:منالبغدادمممانقلهفيماالعلافالهزيلأبويقول

وفيماالشلامعليهمالأنبياء؟ياتمنالحواسعنغابفيماتقدم

نأيجوزإذأمحعر.أوالجنةأهلمنواحدفيهمعضرينبخبرإلا،سواهم

يكنلمواللة،أولياءلِكونوالمإذاعددَايحصونلاممنجماعةيكذب

.(2)معصومواحدفيهم

الأثلا!داحا!!ز!عملالِعطلالشاذالرأكاوبهذا

م!لربهمثأرإنكاراهنمو!ححةللارسولعنالمتواترةوالعقيدة

قولولعدا!يحمملأالنحلىخديحظج!عتموسبحانه

كماربكمشرونحكنإ)):ردبلاليلةالقمرإلىنظرحين!هَّللارسولِ

البخاريا.ارواهُ"رؤيتهفيلضامون)3(لاالقمرا!هترون

123-22ا!ام!:أظفىة(رلهاإلى*ناضرةروشذ!وجوهٌ:تعالىويقول

.41ص،2ب،وفضلهالبلمبيانجامعالبر،عبدابن(1)

1ص،الفرقيننالفرق،البغدادي(2) YA.

الظلم.:والضيمبعفى.دونبعضكمفيراهُ،رؤيتهفيضيمينالكملاأي(3)
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ينكرالىالآحادأحاديثمنليسالحديحثماهذاأنوالعجيب

عنالمتواترمنالحديثهذاوإنماالعقيدةأمورفيبهاالأخذالمعتزلة

.!اللّهرسول

ىبْثُم-أيبهيتعلقونَومما:المعتزليالجبارعبدالقاضىيقول

ربَجلايتضمنوأكثرها،!اللّهرسولعنمرويةأخبار-الرؤية

حكايةقالهفإنهقالهوإن،يقلهلم!أنهعلىالقطعلهْيحبوالتبشبيه،

سترونَ)إنكم:وحديثالخبرونقلالحكايةحذفوالراوى-قوم،عن

والتشبيه،الجبريتضمنالخبرهذاالبدر(.ليلةالقمرترونكماربكم

فإنهقالهوإن،يقلهلموأنه!البيعلىكذبهعلىنقطعأنفيجب

ذكرنا)9(.كماقومعنحكايةقاله

علىحكمهفيالجبارعبدالقاضيتعسفمدىنلاحظولعلنا

صحيحوهووجلعزاللةكتاببعدكتابأصحفيوُجدحديث

يقله،لمإنه:ويقولمتواتر،حديثصحةبعدميحكمكيفالبخاري

لأمرتقريرًاولاسنةليسأنهأىقوم،عنحكايةقالهفانهقالهوإن

.(2"عليهماللةرضوانالصاعالسلفسائرفيهيعتقد

.268ص،الخمسةالأصولشرحالجبار،عبدالقاضيانظر(1)

.الكتابهذامنالمنا!سبمكافانيالرؤيةأحاديثبالتفصلسنناقش(2)
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الكلاورعلما،وأيمظقشة

العقائدفيالآحادخبرحجيةبعدرالقائلين

المسائلفيبهيحتجلاالآحادخبرأنوُونَالكلامعلماءأنانَّيب

وأئا،الجازمالاعتقادلِفيدلاأكاالعلميفيدولاالظنيفيدلأنهالعقدية

عندهم.العلميوجبالذيفهوالمتواترالخبر

نفاةاعتمدهالذيهذا-هّللا-رحمهالقيمابنالامامقالوقد

المعلومالصحابةإجاعبهخرقوا!اللةرسولأخبارعنالعلم

المعتزلةبهووافقوا.الإسلامأئمةوإجماعالتابعينوإجاع،بالضرورة

بعضوتبعهمالحرمةهذهانتهكواالذين،والخوارجوالرافضةوالجهمية

الذينالمعمزلةعلماءمنالكثيرهناكأنوالحمَيقةوالفقهاء)؟(،الأصوليين

الحسينوأبوالجبارعبدالقاضيمشهمالآحادخبرحجيةبعدمقالوا

،والبغدادي،فوركوابن،الباقلانيالأشاعرةعلماءومن،البصري

.والرازي،والجويى

عبدالدكتورلوَعيكماالأشاعرةأننلاحظأنناالحقيقةلكن

الأحاديثعليهمتوردحينهذاإلىالأشاعرةيلجأإنماالمحمود:الرحمن

وأتشدجهَاتقتضيأفايطونمماتعالىهّلدالصفاتإئباتفيالواردة

مسائلبعضبهاويقررونالآحادبأخباريحتجونأنهملاٍاتجسيمًا

والرؤية،،القرآنغر!للنسالثابتةالمعجزاتمثل:،العقيدة

والامامة،وانصراطوالميزانوالحسابالقو،رعذأب،والشفاعة

.،**!ررغررالتفضيلى

.2ْr'kكى2tص،الموصلةالصو!ئمختصر،القهماين!%)

*!*"!ص،3س!،حوة"الأمنلهْىمبةت*أقؤ*صإلمحمود،"ى!بر،"!حع؟!،
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عدمالعقائدبابفييقررونَالماتريديةأننلاحظوكذلك

الحقيقةهذهويؤكدةديَععلامسائلفيالآحادبأحاديثالاحضجاج

بأنقالواالماتريديةإن:قالحينالحرو،عوضبنأحمدالدكتور

لعروضوذلك-اليقيى،العلمتفيدولا،الظنتفيدالآحادأحاديتَ

الأحادشكاوضعمنالأمنلعدم!ق،الرسولخبركونهافيالشمبهة

فيالآحادبأحاديثالاحتجاجعدمعلىنصوقد.!عالبيعلى

خبرأنوذكر،التأويلاتوفيالتوحيد،كتابفيالماتريديالعقائد

العلمإيجابفيالمتواترالخبرمرتبةيبلغلالأنهالعلميوجبلاالآحاد

.(؟)هبالعمليوجبولكنهوالشهادة

الفقهاءوبعضالكلامعلماءدفعتالىالأسبابأهممنولعل

تجويزهمهوالعلميفيدلاداحَالاخبربأنالقولإلىوالأصوليين

الصادقينالعلماءأنمعالروايةفيونَسكِّهمالحديحثمارواةعلىالكذب

أحسنسيرتهموأنصدق،أهلوأهلهالحديثرجالاتأنقرروا

عنالروايةحرروامفًاو،وتقوىوورعَاأمانةالناسأكثروأفمالسير،

الأنبياءعنالناقلينمنلاسواهمأحديبلغهلمتحريرَا!اللةرسول

وأعظم،الحالهذهعلىشيوخهمشاهدواوهمالأنبياء،غيرمنولا

أثئمنإلىالأمرانتهىحئ،وأبلغكذلكفوقهممنشاهدواوأولئك

إياهمواتخاذهلهم،واختيارهعنهمبرضاهوأخبرالثناء،أحسنعليهماللة

.(2)القيامةيومالأممعلىشهداء

الذكرنزننحنُ)إنا:فقالذكزهبحفظتعالىاللةتكفلولقد

رسولعنالرواةنقلهماأنيعلم91.وكلناالحجر:1طلظون!لىوإنا

وتقرئما.دراسةالماتريدي!،الحربىاللةعوضأحمد(1)

*358،359ص،المرسلةالصواعق(2)
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بالحكموأمرهعليهتعالىأترلهالذيالذكرمنوهو،حكمههو!هاللَة

تتبعولاالهة!ةأنزلبمالمجنهماحكم)وأن:قائلمنعزفقالبه

الماندة:98!!أإليكاللّهأنزلمابعضعنيفتنوكأنواحذرهمأهواءهم

علىالآيةبهذهالاستدلالوجهموضخاالقيمابنالاماميقول

فهو!قالرسولبهحكمماكلإن:للظنلاللعلمالآحادخبرإفادة

بحفظه.اللّهتكفلوقد،رسولهعلىأنزلهاللّهمنذكروهو،هّللاأنزلخما

دليليقمولم،الرواةمنوالسهووالغلطالكذبحكمهعلىجازفلو

وهذا،بحفظهوكفالتهاللّهضمانحكملسقط،ناقلهوسهوغلطهعلى

الراويإن:نقولبل،الرواةعصمةندعيلاونحنُ.الباطلأعظممن

نأبدولاذلك،علىدليليقومنْابدفلاسها،أوغلطأوكذبإذا

ولا،وأدلتهلحججهحفظهليتم،وغلطهكذبهيعرفمنالأمةفييكون

هذهكلتكونأنيجوزأنهزعممنبخلافمنها.ليس.مماتلتبس

وغايتها!اللّهرسولعلىكذبَا،حادًاإليناالمنقولةوالأحكامالأخبار

.ممستيقنين)1(.نحنُومااَنظإلانظنُإن:عندهعلملامنقالهكما

خبربانقولهمعلىالكلامعلماءفيهيعتمدثانوجهوهناك

الوأحدخبرقياسهمعلىذلكيبنونأنهموهو،العلميفيدلاالآحاد

معيخة.قضيةالشاهدالواحدخبرعلىحديثَا!اللةرسولعنالراوي

هخاكلأنفاسدقياسبل،صحيحغيرقياسهذاإنوالحقيقة

علىالشاهدالواحدوبين!اللةرسولعنالمخبربينكبيرفرق

دونالكذبمعينةقضيةالشاهدالواحدعلىجازإذافإنه،معينةقضية

حديثا!اللةرسولعنالراويعلىيجوزلافإنهذلك،عليهيظهرنًا

اللة!رسولعنالمخبرنجإنذلك،عليهيظهرأندونيكذبأن

.04.س،2!س،سابقمرجع(\"
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منلزم،كذبهعلىيدلمالِظهرلموخطأ،أوعمدَاكذبأئهقدرلو

،بالقبولالأمةتلقتهالذيالخبرفيالكلامإذ،الخلقإضلالذلك

قبولهيجبمافإن،وأفعالهالربصفاتبهوأثبتت.مموجبه،وعملت

الأمةقبلتهإذاسيمالاالأمر،نفسفيباطلأيكونلاالأخبارمننشرعَا

يكونلاشرغااتباعهيجبدليلكلفييقالأنيجبوهكذا.كلهم

شرععنبهيخبرفيماهذاالأمر،نفسفيثابتًامدلولهفيكونحفا،إلا

عليهمشهودعلىالمعينةالشهادةبخلاف،وصفاتهوأسمائهتعالىالرب

الأمر)؟(.نفسفيثابتَامقتضاهايكونلاقدفهذه،معين

خبرأنالكلامعلماءقولفيسببَايعتبرالذىالثالثالوجه

طلبعنمُعرضمعظمهمأنإلىعائدذلكإنما،اًملعيفيدُلاالآحاد

منصحيحهمعرفةعلىيحرصولابه،بالعنالِةيهتمفلا،الحديث

زعمهمزعمواماكافئاوقتاودراستهللحدشكاأعطواأنهمولوفاسده،

!قاللةرسولأخبارإن:فقولهمعلخا:يفيدلاالآحادخبربأن

هو،ظنيةهيبل،العلمتفيدلابالقبولالأمةبينالمتلقاة،الصحيحة

اًهلبهااستفادالىالطرقمنلهميحصللمإذ،عندهمعماإخبار

الرسولبهجاءماإلىعنايتكاصرفلهفيقاللهم.حصلماالسنة

وسيرته،نقلتهأحوالومعرفة،وجمعه،وتتبعهعليهوالحرص،!

معفأما،قصدكوفايةطلبكغايةواجعله،سواهعماوأعرض

.(2)افلعتفيدكلافهىطلبها،وعنعنهاإعراضك

تعسفهمالكلامعلماءبعضعلىتوخذالىالهامةالماَخذومن

نلقيأنيجبالبدايةوفيواضخا،تعسفَاالنصوصبعضتأويلفي

.368ص،2لهبسايق،مرحع(1)

باختصار.433،432صtrب،سابقمرحع(2)
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.والاصطلاحاللغةفيالتأويلمعئعلىالضوء

.الرجوع.ممعئاللغةفيالتأويل

التفسير..ممعئالتاويليأتيوأيضَارجع،أي:ل1

الشىء..إليهيؤولماتفسيرالتأويل:الصحاحصاحبيقول

وعياله.أهله:الرجلوآل

.(1)عجرأي:وآل

الكلاموأول،الرجوع:الأول:الأفريقىمنظورابنوقال

.(2)فسرهأي:وتأولهوأوله،وقدرهدبره:وتأويله

فيالتأويلمعئوأفا:تفسيرهفيالطبريجريرابنالاماموقال

والمصير)3(.والمرجعالتفسيرفإنه،العربكلام

العاقبة.ممعئالتأويلأنتدلشواهدالكريمالقرآنفيونجد

التأويلأنعلىللتدليلشواهدنجدوكذلكوالمصير،والم!لوالمرجع

التفسير..ممعئ

نإوالرسولاللّهإلىفرفىوهُشيءفيقمازعتم!فإن:تعالىلوَمي

النساء:1951تأويلاَ!وأحسنُخيرٌذلكرخَالاواليوم؟للّهثؤمنونكنتم

.والثوابوالجزاءوالمآلالعاقبة.ممعئهناوالتأويل

،136:فسوبأتجأوي!ه!)نبئنا:تعالىاللَةقوليوسفسورةوفي

.بتفسيرهأخبرناأي

.1627ص،4بالصحاخ،:الجوهري(1)

i،العربلسانمنظور،ابن(2) 1 cry.

.204ص،6،تفسر،ب)3(الطبري
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:)،اللهموقالعباسبناللّهعبدالأمةلحبردعا!قاللةورسول

التفسير.علمهأي((الطويله!والدينفيفقه

المميطلح:فيالقلهىول

مع-تأويلهوحيث-منالضأويل:الأحكامفيالآمدييقول

مدلولهغيرعلىاللفظحملهو:،والبطلانالصحةعنالنظرقطع

.(1)هلاحتمالهمعمنه،الظاهر

:الشرعوفيالترجيعالأصلفي:التأويلالجرجافي:ويقول

الذىالمحتملكانإذايحتملهمعئإلىالظاهرمعناهُعناللفظصرف

الميت!منالحي!يحزج:تعالىقولهمثل.والسنةبالكتابمواففالِراهُ

المؤمنإخراجأرادوإنتفسيرًا،كانالبيضةبنالطيرإخراجبهأرادإن

تأويلأ"2(.كانالجاهلمنلمالعاأوالكانر،من

تعسفاتعسفواالكلامعلماءفإنالصفاتمبحثىِفسنرىوكما

تعالى.اللّهلصفاتتأويلاتهمفيشديدَا

ومنالمعتزلةقولالكلاميةالفرقبعضعلىالهامةخذالم!ومن

.نآرَملابخلقالقولوالأباضيةكالزيديةالأخرىالفرقمنشايعهم

المزلاللّهكلامالكريمالقر(نأنفيرونَوالجماعةالسنةأهلاّمأ

منهاأدلةبعدةذلكعلىاستدلواوقديعود،وإليهبدأمنه،مخلوقغير

منيدلوما:قولهومنهاالابانةكتابهفيالأشعرىِالحسنأبوذكرهما

لشيِءقون!إنماوجل:عزقولهمخلوقغيركلامهأنعلىاللَةكتاب

مخلوقاالقرآنكان41.فلو،النحل:1!فيكونكنلىنقولأنأردنماهإذا

.53ص،اب،الأحكامأصرلنيالاحكام،الآمديالد-كسيف(1)

.34ص،تعربفات،حافيالجر(2)
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للقولقائلاًوجل--عزاللّهكانولو،فيكونكنلىمقولالوجب

أمرين:أحديوجبوهذاقولاًللقوللكانكن

قولكليكونأو،مخلوقغيراللةقولأنإلىالأمريوولأناَّمإ

،محالوذلك،والتسلسلبالدوريسمىماوهوغايةإلىلابقولواقع

غيرقولاَوجل--عزاللّهكلامأنوثبتصحذلكاستحالوإذا

.مخلوق

لو!قل:تعالىبقولهمخلوقغيرالقر؟نبأنالقولعلىونستدل

ربيكلماتثنفدأنقبلالبحرُلنفدربيلكلطتمداذاالبحرُكان

.(109:فهكلا1!اًددمبمثلهجئناولو

الأقلاموتكسرتالبحارلنفدتكتبتمدادأالبحاركانتفلو

وجل،عزاللةعلمالفناءيلحقلاكماربىكلماتالفناءيلحقولم

ذلكيجزلمفلما،السكوتعليهوجرى،الآفاتلحقتهكلامهفىومن

متكلغايكنلملولأنهمتكلمَا،يزللمأنهصحوجل.عزربناعلى

علؤاالجهميةقولعنربخااللّهتعالىوالآفاتالسكوتعليهلوجب

كبيرا"1(.

بعضموقف،الكلاميةالفرقعلماءعلىالواضحةالمآخذومن

نأيرونالخوارجأنمثلأالمعروففمنالكبيرةلمرتكببالنسبةفرقهم

المعمزلةويرىالاَخرة،فيالنارفيمخلدالدنيا،فيكانرالكبيرةمرتكب

فيالنارفيمخلدلكنهالدنيا،فيمترلتينبينمئرلةفيالكبيرةمرتكبأن

الآخرهَ.

،الإيمانككاملمؤمنالكبيرةمرتكبأنيرونفإنهمالمرجئةاَّمأ

طاعة.الكفرمعولامعصيةالايمانمعيضرلافإنه

.73ص،الابانة،الأشعريالحسن(بو(1)
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ملةعنيخرجلاالكبيرةمرتكبأنفيرونَالسنةأهلأما

التوحيد،علىماتإذابهايكفرولا.ممعصيته،فاسقهووإنما،الاسلام

شاءوإن،عذبهاللّهشاءإنالآخرةالدارفيالمشيئةتحتواقعهووإنما

رحمه.

الصابونيالرحمنعبدبنإسماعيلالامامالاسلامشيخيقول

وإنالمؤمننًاالسنةأهليعتقد:"السلف"عقيدهَكتابهفياللة--رحمه

خرجوإنبها،يكفرلافإنهكبائر،أوكاشكاصغائركثرةذنوئاأذنب

إلىأمرهفإنوالإخلاصالتوحيدعلىوماتمنهاتائبغيرالدنيامن

غيرغانماسائاالقيامةيومالجنةوأدخلهعنهُعفاشاءإنوجل،عزاللّه

ثم،واكتسبهالذنوبمنارتكبهماعلىمعاقبولابالنار،مبتلى

وعذبهعاقبهشاءوإنوالأوزار،الآثارمنالعَيامةلِومإلىاستصحبه

إلممامنهاوأخرجهأعتقهبلفيها،يخلدهلمعذبهوإذاالناربعذابمدة

القرار)1(.دارنعيم

:اوالابانةاالشرح"اكتابهفياللّه-رحمهبطةابنالاماموقال

الشركإلاالإسلاممنيخرجهولاالاسلامإلىالايمانمنالرجلويخرح

تركهافإنبها،جاحدَاوجلعز-اللّهفرائضمنفريضةبردأوبالئه،

غفرشاءوإن،عذبهشَاءإنوجلعزاللّهمشيئةفيكانوكسلاًقاونَا

.(2)هل

بهوالاشتغالالكلامعلمحولبعضها--أوالمآخذهذهولعل

علىيندم-أعمارهمنهايةفي-وخصوصَاالكلامعلماءبعضجعلت

الاشتغالفيوقتهضيعأنهشعربعضهمإنبل،العلمبهذااشتغاله

.71ص،السبكىنبيليتحقيق،الحديثوأصحابالسلفعقيدة،الصابرني(1)

.102ص،نعسانرضا/دتحقيق،والابانةالشرح،العكبريبطلأابن(2)
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نهاياتفيلوَعي-هّللا-رحمهالجويىالمعاليأبوهوفهاوالكلامبالجدل

استدبرتماأمريمناستقبلتلو:العلمهذادقائقخبرأنبعدعمره

.(1)بالكلاماشتغلتما

الكلامعلممضرةعنتحدثحينالغزاليحامدأبوتلخيذهوقال

عنوإزالتهاالعقائدوتحريك،الشبهاتفإئارةمضرتهأماومخفعته:

بالدليلورجوعهاالابتداء،فييحصلممافذلك،والتصميمالجزم

وله.الحقالاعتقادفيضررهفهذاالأشخاصفيهويختلففيه،مشكوك

بحيثصدورهمفيوتثبيتهللبدعةالمبمدعةاعتقادتأكيدفي(خرضرر

الضررهذاولكن،عليهالاصرارعلىحرصهمويشتددواعيهم،تنبعث

أنيظنفقد،منفعتهوأفا.الجدلمنيثورالذيالتعصببواسطة

فيفليسوهيهاتْ،عليههيماعلىومعرفتهاالحقائقكشفهتدًلاف

منأكثرفيهوالتضليلالتخبيطولعل،الشريفالمطلببهذاوفاءالكلام

.(2)والتعريفالكشف

واسعةخبرةالكلامعلمخبرأنفبعدالرازممماالدينفخراَفأ

اختبرتالقدمخ!هورة:معروفةوصيةفيحياتهنهايةفيقالدقيقة

تساويفائدةفيهارأيتفما،الفلسفيةوالمناهج،الكلاميةالطرق

والجلالةالعظمةتسليمفييسعىلأنه،القرآنفيوجدتهاالىالفالًدة

إلاذاكوماوالمناقضات،المعارضاتإيرادفيالتعمقعنويمنعللة،

والمناهج،العميقةالمضايقظكفيتتلاشىالبشريةالعقولبأنللعلم

الخطية.

ووحدتهوجودهمنالظاهرةبالدلائلثبتَمايهل.:أقولفلهذا

.183ص،المنطقصرنالسيوطى،(1)

.499001صالعقائد،قواعد،الغزالمطحامدأبر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


92

الذيفذلك،والفعاليةوالتدبيروالأزليةالقدمفيالشركاءعنوبراءته

وكلوالغموضالدقةإلىفيهالأمرُانتهىمااَّمأوبه،اللةوألعَىبهأقول

..وهكمافهوالواحدللمعئالمتعينوالصحاحالقرآنفيوردما

وتعويلي،العظيمالقرآنوكتابي!ه،محمدالرسولمتابعةديى:واقول

عليها)9(.الدينطلبفي

والمناهجالكلامية."الطرقتأملتلقد:اًضيأالرازيالفخروقال

أقربورأيح!غليلاً،تروىولاعليلأ،تشفىرأيتهافماالفلسفية

!استوىالعردن!على)الرحمنالإثباتفياقرأالقر؟ن،طريقةالطرق

النفي:فيوأترأ،110أفاطر:!الطيبالكلمُيصعدُ!إليه،15:هطأ

مملعرفتجربيمثلجربومن،111.:هطأ!اَملعبهيحيطون!ولا

معرفى)2(.

..37ص،به،الشافعيةطبقات،الصببكيالدينتاج(1)

.61.ص،\ب،التعارضدرء،تيميهابن(2)
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المتكلمينعنداللهلهعرفة

المعتزلة.عنداللّهمعرفة-

-تعالى-.اللّهوجودوإثباتالأشاعرة-

أهلعندوربوبيقتعالىاللّهوجودعلىالأدلة-

والجماعة.السنة
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الرابحالمبعث

المتكلمينعنداللهمعرفة

المعتزلة:عنداللهمعرفة-

لاالعقلطريقعنإلىتُنالُلاتعالىاللّهمعرفةأنالمعتزلةيزى

يقول،النقليةالأدلةعلىالعقليةالأدلةيمَدمونَأفمذلكومعئ.السمع

،والكتاب،العقلحجة،أربعة))الدلالة:انعتزليالجبارعبدالقاضى

عداهامالأن.العقلبحجةإلاتنالُلااللةومعرفة،والإجماع،والسنة

فلو،وعدلهبتوحيدهتعالىاللّهمعرفةعلىفرعٌ-العقلحجة-أي

الشيءبفرعمستدلينكناهذهوالحالاللة،علىمخهابشيءاستدلننا

أنهثبتمئحجةثبتَإنماالكتابفإنيجوزلاوذلك،أصلهعلى

علىنرعوذلك،الكذبعليهيجوزولا،يكذبلاحكيمعدلكلام

مئحجةتكونُإنمافلأنهاالسنةوأمّا،وعدلهبتوحيدهتعالىاللةمعرفة

نأاّمإهلأن،الإجماعفيالحالوكذا،حكيمعدلرسولةَّنُسأنهاثبتَ

علىنرعانوكلاهما،السنةإلىأوحجة،كونهفيالكتابإلىيسضند

.(1)((تعالىاللّهمعرفة

النظر،طريقعنإلاتتحققلاتعالىاللّهمعرفةأنالمعتزلةويرى

العقلىوالتأملالفكرطريقعنالدلالةفيالنظربذلكويقصدونَ

والتمثيل،ءالشيحالتأملهووالقكرالفكر،النظر،معئ:فيقولون

غيرها)2(.منحادلْةتمثيلأو،غيرهوبينبينه

لاوالنظربالفكرتحققتعالىاللّهمعرفةأنعندهميعىوهذا

لإ.8،89ص،الخمسةالأصرلثرحالجبار،عبدالقاضي(؟،

.هصالمغئ،،الجبارعبدالقاضي(2)

http://www.al-maktabeh.com



95

وتعالىسبحانهانلققدمعلىيستدلونوالمعتزلة.المشاهدهَبالضرورة

لم.العابحدوث

ذلكومع،والمسلمةالبدهيةالأمورمنلمالعابحدوثالقولدعُيو

حدوثعلىللاستدلالالعقليةبالحججأنفسهمأجهدواالمعتزلةفإن

حدوتها،بإثباتيقومونثم،الأعراضوجودأولاًيثبتونفهملمالعا

برلهاًذإفالعالممُحدث،حادثلكلفإن،حادثالعالمداموما

.يعتقدونكماوأحدثهخلقه

العدممنعليهايجري.مماالأعراضحدوثيثبتونوالمعتزلة

يقولذلكوفيذلك.عليهاجازلماقديمةكاثتلوفإنها،والبطلان

أنهثبتَقدماهوعليهيدلُفالذيحدوئها،اَّمJ)):-;الجباعبدالقاضى

عليهايجوزالأعراضأنعلىالدليلأما.والبطلانالعدمعليهايجوز

إذاالمتحركوأن،اجتماعهبطلقر!فاإذاالمجتمعَأنثبتَمافهو،العدم

،العدمعليهيجوزلاالقديمأنعلىالدليلوأفَا.حركتهبطلتسكن

صفاتمنبصفةوالموصوف،لنفسهقديمالقديمأنثبت،قدمافهو

.(1"(الأحوالمنبحالعنهاخروجهيجوزلاالنفس

،العدممنعليهايجري.مماالأعراضحدوثالمعتزلةأش!وكما

لأفاالآجسام،حدوثأثبتوافكذلك.العدمعليهيجوزلاوالقدسم

إلى،)والطريقالجبار:عبدالقاضييقول.وفاعللهامُحدثإلىتحخاج

بالأعراضنستدلان:احد!:ثلاثةطرقالأجسامحدوثمعرفة

ئم،السمعصحةونعرف،وعدلهبتوحيدهونعرفهتعالمما،اللةعلى

بالأعراضنستدلانوالثافي:.الأجسامحدو-ثعلىبالسمعنستدل

لكانت،قديمةالأجسامبهانخ!لو:نقولثمقِدمه،ونعلمتعالىاللّهعلى

.94ص،الخمسةالأصولشرحالجبار،عبدالقاضي(1)
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صفةفيوالاشتراك،النفسصفاتمنصفةالقديملأن،تعالىدئةمثلاً

لاأنفيجب،تعالىةَللمثلولا،التماثليوجبالنف!م!صفاتمن

محدثة.تكونأنفوجبقديمةتكون

أبوشيخنابهااستدلمنوأول،المعتمدةالدلالةهو:والبمالث

وتحريرها،-المعتزلةشيوخ-أي.الشيوخبقيةوتابعه،العلافالهزيل

لموماتتقدمها،ولم،الحوادثمنتنفكلمالأجسامأن:نقولأنهو

.(1)((مثلهمحدثَايكونأنيجبيتقدمهلموالمحدثمنيخل

الأعراضعنتنفكلمإذاالأجسامأنحقيقةعلىالمعتزلةويؤكد

ماصحةعلى))والدليلُ:ويقولونحادثةفهىتتقدمهالموالحادثة

هذهوحظكحظهاالحوادثهذهمنيخللمإذاالجسمأنهو،نقوله

فيفوجبتكن،لمنًابعدوكائنةحادثةتكونأنالوجودفيالمعاني

.(2)((نكيلمانبعدوكائنَاأيضَامحدئايكونأنالجسم

حاولواالجافةالمتكلفةالعقليةبطريقتهمالمعتزلةأننلاحظوهكذا

وما،لمالعاحدوثبذلكليحققوا،والأجسامالأعراضحدوثإثبات

البصركط:الحسينأبويقول.مُحدثمنلهبدفلامُحدث،لمالعادام

الأجسامأنعلىاللة،رحمهم-المعتزلةشيوخ-أيشيوخنا))اسمدل

مُحدَثأنهلأجلمُحدث،إلىيحتاجتصرفنابأن،محدثإلىتحتاج

الأجسامكانتفإذا،محدثإلىيحوجهمحدثكلحدوثفكان

((لا(.محدثإلىاحتاجت،محدثة

.94ص،الخمسةالأصولشرحالجبار،عبدالقاضي(1)

.131ص،الخمسةالأصرلثرحالجبار،عبدالقاصي(2)

.92هص،8ب،التعارضدرء،تيميهابن(3)
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تعالىاللهوجودواثباقةرعا!نلألا

كلعلىواجبوجلعزاللّهبربوبيةالاقرارأنالأشاعرةيرى

واجبةتعالىاللة))معرفةُ:الايجييقول.الواجباتأولواعتبروهُ،مكلف

فهوبهإلاالواجبيتمُلاومابالنظر،إلاتتمُلاوهيإجماعًا

.(1)((واجب

تعالىاللةمعرفةبأنالمعتزلةمعيتفقونَالأشاعرةأنذلكومعئ

الطريقإن"ا:الرازيالدينفخريقول.العقلىوالنظرُالاستدلالطريقها

.(2)اابالعقلإلاليسالنبوةومعرفةالصانعإثباتإلى

ألوهيةإثباتفيالنقلعلىالعقلمي!دقتالواضحالغلومنولعل

أصلهوالعقلأن-كالمعتزلةيرونَ-الأشاعرة-أيوهم،تعالىاللة

الاستدلالتعَديمبالنفلالاستدلال-رأيهم-فيفيكونالنقلثبوت

معظمفإنهناوِمن.العقلأيالأصلعلىالنقلِ""اأيبالفرع

ظنيةالخقليةالأدلةويعترونبل،العقليةالأدلةيعظمونالأشاعرة

الدلالة.

وجودمثل،النقلعليهيتوقف))ما:المواقففيالايجييقول

بالنقلثبتَلوإذا،بالعقلإلاشِبتلافهذا!محمدونبوة،الصانع

.(3)((رودلالزم

تفيدُقدالنقليةالأدلةأنفيرىنفسهعلىيستدركالايجيأنإلا

.r\,،المواقف،لأيجيا(1)

.312ص،هب،التعارضدرء،يميةابن(2،

.93ص،اقفالمر،لايجيا(3)
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اليقينتفيدقدالنقليةالدلالةأنالحق:فيقولالمتواترةبالقرائناليقين

.(1)الاحتمالاتانتفاءعلىتدلمتواترةأومشاهدةبقرائن

قدي!:وتعالىسبعانهالخالقأنعكوالاستدلالالأشاعرة

سبحانهالقدحعللخالقإثباتفيالمعتزلةمنهجالأشاعرةيستخدم

أربعةعلىطريقتهموتقوم.العاحدوثإثباتطريقعنوتعالى

حدوثوإئبات،بالأجسامالقائمةالأعراضوجودإثبات:هيأصول

تسبقها،ولاالأعيراضنمُِكفنتلاعاِسجاألطوإثبات،الأعراض

حادثيهوييبييعهإول!الحوادثش!امأنإثباتوأخيرَا

يثبتونَالأشاعرةفإنبالأجساما؟عرافالقائمةوجودلإثباتفبالنسبة

بعدكالحركةتغيراتمنالأجسامعلىيجريما.مملاحظةذلك

:الانصاففيالباقلانيالاماميقول،الاجتماعبعدوكالتفرق،السكون

وتفرقة،سكونهبعدالجسمتحرك،الجسمأعراضثبوتعلى"اوالدليل

حالفيتركهلوجبلذاتهومتغيرَا،لنفسهمتحركاكانفلو،صفاته

علىدليلذلكبطلادْوفي،اعتدالهحالفيواشتحالتهوتغيره،سكونه

.(2"ااصفاتهمنذلكوغروأكوانه،وألوانه،وسكونهحركتهإثبات

وقيامهاالأعراضوجودإئباتالأشاعرةيحاولوهكذا

وهذا،مختلفةتغيراتمنالأجسامعلىيجريماطريقعن،بالأجسام

.الأعراضوجودوهوعنها،خارجلمعئيكونإنماالتغر

منعليهتكون.مماالأعراضحدوثبإثباتالأشاعرةلِقولئم

منعليهايحدثلماقدمهاعدمحدوثهايثبتوهذاوالتضاد،التنافي

.4"ص"،سابقمرجع(1)

.28ص،الانصاف؟الباقلان(2)
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يطرألاالعدمأوالبطلانوهذاالسكونعندالحركةبطلانلَنمأضداد

يحدثلاالقد!يملأنالأعراضتلكحدوثعلىيدلوهذاالقديمعلى

لِبطل.ولايعدمولا

منتنفكُلاالأجسامأنبإثباتالأشاعرةقامذلكبعدئم

يقول،الأعراضعنالأجسامتعريفيستحيلتسبقهاولاعراضالاً

نعلمالعمَلببديهة))إننا:الأشاعرةرؤوسمنرأسوهوالجويىالإمام

ولامتماسةغيرتعمَللاوالافتراقللاجتماعالقابلةالجواهرأن

.(1"((متباينة

الأصلفهووالجواهرالأجسامإثباتفيالمعتزلةأصولأهماَّمأ

فهويسبقهاولاالحوادثمنيخلولاماأنفيهيذكرونحيث،الرابع

الأعراضذكرناهُ،.مماثبتَإذا"االارشاد:فيالجويىلِقول.حادث

فيخرجأول،إلىواستنادهاعنها،الجواهرتعريواسضحالةوحدوثها،

الحوادثيسبقلاوماتسبقها،لاالجواهرأنالأصولهذهمضمونمن

واعتبار)2(.نظرإلىحاجةرِغمنالاضطرارعلىحادثفهو

فلابد،لمالعاحدوثاتضحوإذَا:الانصاففيالباقلافيالاماميقول

لاالكتابةأنذلكعلىوالدليل،صورهومصور،أحدثهمحدثمنله

والبناءصورها،مصورمنلهابدلاوالصورةكتبها،كاتبمنلهابد

حصلتبكتابةأخبرنامنجهلفينشكُلافإنابناهُ،بناءمنلهبدلا

ناسج،منلاوحياكة،صانعمنلاوصناعة،كاتبمنلابنفسها

متعلقةالفلكوحركاتالعالمصورتكونأنوجبهذاصحوإذا

منصنعَاوأعجبألطفكانتإذاأحدئها،ومحدثصنعهابصانع

.51صالارشاد،،الجوني(؟)

.16ص،سابقمرجع(21
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.(1)صانعمنإلاوجودهيتعذرماسائر

الجواهربقسميهالعالمحدوثإثباتالأشاعرةحاولوهكذا

مُحدثمنلهبدلاالخادثلمالعاأنكلذ*دعبليقولوا،والأعراض

كَانحدوثهثبتَوإذا،وتعالىسبحانهاللّهوهوخلقهوإلهأحدثه

.(2)بالضرورةالمدركاتمنالمحدثإلىافتقاره

بقدمالقائلينالفلاسفةعلىيردواأن-كالمعتزلة-حاولواكما

لاحوادثبامتناعالقولبإثباتلها،أوللاحوادثوبوقوعالعالم

كماوهوالتطبيقبدليلسموهبدليلالفلاسفةهؤلاءعلىردوالها،أول

الأزلإلىاليوممنالماضيةالحوادثنرضناذاٍاالرازى:الفخريقول

الجملةأنشكفلا،أخرىجملةالأزلإلىالطوفانزمانومن،جملة

فإذا،اليومهذاإلىالطوفانزمانبين.مماالثانيةالجملةمنأزيدالأولى

المتناهيالطرفعلىالزائدةالجملةمنالمتناهيالطرفالوهمفيطبقنا

.مماالجملتينإحدىأفرادمنفردكليقابلحئالناقصةالجملةمن

عنالناقصةالجملةتنقضيلمفإن،الأخرىالجملةمنالمرتبةفييشابهه

وهذا،غيرهمعلاكهو،غيرهمعالشيءكان،رخَالاالطرففيالزالًدة

منمتناهيةكانت،الطرفذلكمنالناقصةالجملةانقطعتوإن.محال

عليهازادوالزائد،الأزلجانبمنمتناهيةوكانت،الطرفذلك

فالكلمتناهئا،يكونمتناه.ممقدارالمتناهيعلىوالزائد،متناه.ممقدار

.(3)الأزلجانبفيمتناه

(I)54،44ص،فنصالاا،الباقلاني.

.184ص،\بالدفى،علرمإحياء،الغزالمط(2)

.\صه،الدينأصرلنيالأربعين،رازيال(3)
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وربوبيهَهتعالىاللهوجودعلىالأدلة

والجماعةالسنةأهلعند

:الفطرةدليل

ذلكينكرولا،الفطرةفيمركوزأمرتعالىاللّهبوجودالإيمانإن

اًمرهممنيملكونلافإفمذلكومعوالدهريين،الملاحدةمننفرإلأ

واستغاثتهإليهاللجوءإلىفيضطرونوالشدائدالأزماتعندشيئًا

ئه.عادو

تيميةابنالإماميقول،الاسلامدينهعلىالضاساللّهفطروقد

كماالفطرةفيثابتبالصانعوالاعترافبالئة،الاترار:-هّللا-رحمه

أرسخهوبل،دليلإلىهذايحتاجفلامواضعفيكتابهفيسبحانهقرره

.(؟"الأصولوأصلالمعارف

عليهم-اللةحلىاللَةرسلدعوةكانتذلكأجلومن

الصحيحينفيجاءوقد،وقلوبهمنفوسهمفيفطر.ممااللّهعبادلتذكير

،)ما:!اللّهرسولقالقال:عنه-اللة-رضيهريرةأبيحديثمن

وأينصرانهأو،يهودانهفأ*بواهالفطرةعلىيُولدإلأمَولودمِنْ

يمجسانه((.

الأفاقفيالمبثوثةالكثيرةاللهوأياقالفممح،الكوقهذاخلقدلالة

والأنفس:

فيالنظرإلىدعوةخلالهمنيجدُتعالىاللةكتابفيالمتأملإن

قدرةكمالتبينوالأنفسالآفاقفيمبثوثة(ياتمنفيه.مماالكون

الآلاقليآياقماسنريهم):قائلمنعزيقولوتعالىسبحانهالخالق

.72ص،2ب،الفتاوىمجموع،تيميةابن(1)
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كلعلىأنهبربكيكفلمأوالحقأنهلهميتبينحتىأنفسهموفي

.[53:أفصل!شهيد(شيء

والأرضالسطواتخلق!!إن:قائلمنعزويقول

النالسينفعُبماالبحرفيتجريالتيوالفلكوالنهارالليلواختلاف

فيهاوبثموقابعدالأرضبهفأحياماءمنالسطءمناللّهأنزلوما

السماءبينالمسخرباح!سلاواًلرياحوتصريفدابصةكلىٌمن

.1164:البفرة1(يعقلونلقوبملاَياتوالأرض

شيءكلأبدععطمخالقوجودعلىالدالةالكونيةالأدلةإن

صنعهعطمفيويتفكرنفسه2لىإالإنسانينظرأنويكفىكئرة،خلقه

على))الاستدلال:تيميةابنالعلامةيقول.خالقهعظمةلهليتحقق

عقليةطريقةوهي،والاستقامةالحسنغايةفيالانسانبخلقالخالق

وبيضهاإليها،الناسوهدىعليها،القر(ندل،شرعيةوهى،صحيحة

يكن،لمأنبعدحادثَاالانساننفىكونفإنعقليةوهيإليهاوأرشدَ

الرسولخبر.ممجرديعلملمهذا،علقةمنثمنطفةمنرمخلوقَاومولوذا

لمأو!الرسولبهأخبرسواءبعقولهمكلهمالناسيعلمههذابل،!

دليلفهوبه،واحتجوبينهبهوفىلبهيستدلأنأمر!الرسولبهيخبر

عقلىوهوبه،يستدلأنوأمربهوأمربه،استدلالشارعلأن،شرعي

.(1)((صحتهتعلمبالعقللأنه

:المعجزة

الخيرإلىداعيةللعادةخارقأمرْبأنها:المعجزةالجرجانييعرف

أنهادعىمَنْصِدقإظهاربهقصد،النبوةبدعوىمقرونةوالسعادة

.92ص،النبوات،تيصيةابن(1)
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اللّه)1(.منرسول

يسميهاولهذا،تعالىاللةوجودعلىالدلاثلأقوىمنوالمعجزة

يبتلعُعظيخائعبانَااليدتقلبهاعصاانقلاب)فإنبيناتآياتتعالىاللَة

المخانعوجودعلىدليلأولمنكانتكماعصايعودثمبهيمرما

رسالةوعلىوالجزئياتبالكلياتوعلمهوإرادتهوقدرتهوحياته

وكذلكالعصا،هذهفيالدينقواعدفكلوالمعاد،المبدأوعلىالرسول

منالجبلونتقكالحيطان،بينهماقائموالماء،اًقرطالبحروفرقاليد،

حجروضرب،رؤوسهمفوقالعظيمالعسكرقدرعلىورفعه،موضعه

سائروكذلك،عظيمةأمةتكفيعينَاعشرةاثنتامنهفتسيلبعصامربع

وأفعاله،وصفاتهالصانععلىالأدلةأعظممنهومماالأنبياءآيات

إليهااللّهأرشدَالىالقرآنطرقمنوهذهالآخر.واليوم،رسلهوصدق

والنباتالحيوانأحوالمنيشاهدونه.ممادلهمكمابهاودلهمعَباده

.(2)والأرضالجوفيالىوالحوادث،والسحابوالمطر

وجودعلىالاستدلالطرقأفضلمنبالمعجزاتالاستدلالإن

ورسالاته.رسلهوتصديقتعالىاللّه

.19صهالتعريفاتْ،الجرجاني(1،

.971ص،3ب،المرسلةالصراعق،القيمابن(2،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الخامسالمبعث

الميفاقومسألةالكلارو8علما

.الصفاتمسألةفيالجهميةرايأولاً:

.الصفاتمسألةنيالمعتزلةرأي:اَين!

.الصفاتمسألةفيالأشاعرةرأي:ثان

إثباتمسألةمنالسنةأهلموقفراشا:

الصفات

الجبريةالصفاتخامسَا:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الخامسالمبعث

الممفادَومسألةالكلا!علها،

الميفاق:لهسالةفيالجهميةرأككاأولاً:

:"امتنعالجهمعنالبغدادييقولبشىء.اللّهيصفونلاالجفمية

أصفهلا:وقالنريد،"ؤأْملاعحي.أو-"أوشيءبانهتعالىاللّهوصف

ومريد،،لموعاوحي،وموجود،كشىءغيرهعلىإطلاقهيجوزبوصف

-.(1)1،كلذونحو

لا:يقولكانأنهجهمعنويحكى:مقالاتهفيالأشعرىويقول

ذلكومنبالأشياء)2(،لهتشبيهذلكلأنشِيء،سبحانهاللّهإنأقول

يؤديالإثباتأنزاعمين،والصفاتألأسماءينفونالجهميةأننلاحظ

التشبيه.إلى

فيإلجاداهقًلاقح"وجخدمعانيها،عنالأسماءتعطيلأنوالحقيقة

لامجردةألفاطفيألهاوأتباعهمالجهميةمنيقولمنكقول،ىل.إعتأسمائه

و"البصر"،"السميع"،اسمعليهفيطلقونَ،معاني-ولاصفاتْتتضمن

له،حياةلا:ويقولونالمريد"،ا"والمتكلم"ا،ا"وو"الرحيم"،و"الحي"ا،

أعظممنوهذا.بهتقومإرادةولا،كلامولابصر،ولاسمع،ولا

أولئكفإن،المشركينإلحاديقابلوهو،ولغةوشرعَاعقلأفيهاالإلحاد

وجحدوهاكمالهصفاتسلبوهُوهؤلاء،لآلهتهموصفاتهأسماءهأعطوا

.()أحمائهفيملحدفكلاهماوعطلوها،

.991ص،الفرقبينالفرق،البغدادي(1)

.rrAص(Iب،المصلينواختلافالإسلاميينمقالات،الأشعري(2)

.961ص،\بالفوالد،بداثع،القيمابن(3)
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والصفا!:الأسماءفيالمعتزلةرأ!ثانيا:

إثباتهموحئ،الصفاتوينفونَوجلعزاللةأحماءالمعتزلةيثبت

تعالىاللَةإنمثلاَ:فيقولونَمعانيها،دونلألفاظهاإئباتهوإنماللأسماء

.حياةبلاوحي،قدرةبلاوقادرعلم،بلالمعا

منها:أمور،بدعتهافيكلهاالمعتزلةفرقيجمع:البغدادييقول

عزئةلي!بأنهوقولها،الأزليةصفاتهرجلعزاللةعنكلهانفيها

.(1"أزليةصفةولابصر،ولاحمع،ولا،حياةولا،قدرةولاعلم،وجل

القولالاعتقاد:منالمعتزلةطائفةيعموالذي:الشهرستانيويقول

القديمةالصفاتونفوا.ذاتهوصفأخصوالقدمقدسم،تعالىاللّهبأن

وقدرةبعلملا،بذاتهحي،بذاتهقادر،بذاتهلمعاهوفقالوا:أصلاَ،

فيالصفاتثأركغهلولأنهبه،قديمةومعانلهَديمة،صفاتهيوحياة

."2"الالهيةفيلشاركهالوصفأخصهوالذيالقدم

والصفاق:ءام!مألالهممالةفيالأينطعرة4رأثالئا:

ومعانيها،بألماظهِاحقيقيَاِاثباتًاتعاليدئةآالأشاعريثبست

بمنسِبعسبوىحقيقيَاإثباتًامنها"يثبتونلافإفمللصفاتبالنسبةاّمأ

والبصر،والسبعليالإرادةوالحماةوالمدليةالعلم:وهيالذالمهالصفا!

-*-"َ-----*---"---ء"س------"ص"-"--"ي---""-----.والكلأم

العلميفوضونأويتأولوِهافإفم،السبعالصفاتهذهسوىاّمأ

تعالىةَللتزيهًاذلكيفعلونافميدعونوهموجل،عزاللةإلى.ممعناها

مخلوقاته.مشاهةعن

.93ص،الفرقلننالفرق،البغدادي(1،

؟1،32،4ب،والنحلالملل،الثمهرشاني(2)
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الم!فات:إثباقمممالةمقالسنةأهلموقفرابعًا:

السنة"أهلالبر:عبدابنالكبيرالمغربحافظالعلامةيقول

والايمانوالسنةالكتابفيكلهاالواردةبالصفاتالاترارعلىمجمعونَ

منشيئايكيفونلاأنهمإلاالمجاز،علىلاالحقيقةعلىوجملهابها

.محصورةصفةفيهيجدونولاذلك،

فكلهم،والخوارجكلهِاوالمع!زلةوالجهميةالبدعأههملُوأمّا

هِّبشمبهاأقرَّمنأنويزعمون،الحقيقةعلىمشهِاشيئَايحملولاينكرها

بهنطق.مماالقاثلونَقالهفيماوالحقللمعبودنافونأثبتهامنعندوهم

.(؟"هّلدوالحمدالجماعةأئمةوهم،رسولهوسنةاللةكتاب

وجلعزدئةوالصفاتالأحماءإثباتفييخرجِونلاالسنةفأهل

فيالكيفيةويكلونفيها،.مماراسخًااممانَاويومنونوالسنةالكتابعن

.-وتعالى-تباركاللةعلمإلىالصفات

وصفاتهتعالىالئةأحماءفييقولونَلاوالجماعةالسنةأهلوإن

سنته.أوكتابهنيجاءمابغيرالعلى

الائباتىِفالسلفمذهباللة--رحمهالخطابيالامامبينوقد

علىوإجراؤهاإثباتهاالسلفمذهب،)إن:فقالوالكيفيةالتشبيهونفى

أثبتهمافأبطلواقومنفاهاوقدعنها،والتشبيهالكيفيةونفيظواهرها

منضربإلىذلكفيفخرجواالمثبتينمنقوموحققها،تعالىاللّه

بينوالتكييفالمستقيمةالطريقةسلوكالقصدوإنما،والتكييفالتشبيه

فيوالأصلعنه،والمقمهمروالجافيفيهالغاليبينتعالىاللّهودين،الأمرين

فيويحتذى،الذاتفيالكلامعلىفرعالصفاتفيالكلامأنهذا

.41صه،7بالتمهيد،البر،عبدابنم1)
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هوإنماتعالىالباريإثباتنًامعلوفاكانفإذا،ومثالهحذوهذلك

إثباتهوإ"طاصفاتهإثباتفكذلك،كيفيةإثباتلاوجودإثبات

أشبهها،وماوبصروسمعيدقلنافإذا،وتكييفتحديدإثباتلا:جود

وًاالقوةاليدمعئإن:نقولولسنا،لنفسهاللةأثبتهاصفاتهيفإنما

ولا،جوارحإفانقولولا،العلموالبصرالسمعمعئولا،النعمة

للعقل،وأدواتجوارحهيالىوالأبصاروالأسماعبالأيدينشبهها

بها،وردالتوقيفلأن؟الصفاتبإثباتوجبإنماالقولإنضنقول:

جرىهذاوعلىشيء،كمثلهليساللةلأنعنها،التشبيهنفىووجب

.(1"((الصفاتأحادشكافيالسلفقول

وهو،الذاتمفهومغيرالصفاتمفهومبأنيرىالقيموابن

الذاتبينيفرقونَلاالذينالنفاةوالجهميةالمعتزلةيخالفبذلك

.والصفات

تعالىذاتهعلىزائدةالصفاتبأنرأيهعلىالقيمابنويستدل

أسمائهمناسمكلفإنالحسئ،اللّهأحماءمنهايذكركثيرةبأدلة

زائدةالصفاتتكنلمفإن،الذاتعلىزائدمعئعلىمشتملالحسئ

فالأحماء،المحضةكالأعلاممترادفةجامدةاحماؤهلصارتالذاتعلى

كانتوبذلك،أوصافوهياًحماءفهي،الصفاتمنمشتقةلأنها

ولمحسئ،تكنلملهامعانيلاألفاظًاالأحماءهذهكانتولوحسئ،

والغضبالانتقامأحماءوقوعولساغ،كمالولامدحعلىدالةتكن

وبالعكس.والاحسانالرحمةمقامفي

يخبرأنيسغلموأوصافمعانعدىتعالمااللّهأسماءتدللمولو

واثبتها.ممصادرها،نفسهعنأخبرلكخهبها،يوصفوأن.ممصادرها،عنه

.8هص،هب،الفتاوى،تيميةابن(1،
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القوةذواوزاقُهواللّه)إن:تعالىهل-وقفيكمالنفسه

الموصوفومعناهُاًسمائه،منالقويأنفعلم،158الذاربا!:1!المتين

.(1)بالقوة

الخبرية:ابمهفاتخامسًا:

كتابهخلالمنتعالىهّللثبتتالىالصفاتهىالخبريةالصفات

والوجه،اليدكإثباتعقلىدليلغيرمنالصحيحةوالسنةتعالى

جاءمماوغيرهخلقهمنحكوالضوالاستواء،،والقدموالساىَ،

والسنة.الكتابفي

صفات:أقسامثلائةإلىتنقسمُالخبريةالصفاتأنوالحقيقة

خبريةتاِفصو،والقدم،والإصبع،والوجهوالعينكاليد،ذاتيةخبرية

حماءإلىوكزوله،القيامةيوموالمجيءالعردنَىعلىكالاستواءفعلية

كفرحهكيفيةةيِربخوصفاِت،ليلةكلمنالأخيرالنصففيالدنيا

.عبادهمنوكضحكهللكافرينوبغضهوغضبهالمؤمخينعنورضاهُ

نأمبيضاجميعَاالخبريةالصفاتهذهئبوتعلىيؤكدالقيموابن

سبحانهاللةيوصفأنبدفلاوالشرعيةالعقديةالضروراتمنذلك

ولاتحريفغيرمن!رسولهبهوصفهوبمانفسهبهوصف.مماوتعالى

،والصفاتالأحماءلهتثبتبل،تمثيلولاتكييفغيرومنتعطيل

فمن،التعطلعنمترهَاإثباتكفيكون،المخلوقاتمشابهةعنهوتنفي

ممثل،فهوالمخلوقباستواءشبههومن،معطلفهوالاستواءحقيقةنفى

المتره)2(.الموحدفهوشيءكمثلهليساستواء:قالومن

.28ص،\ب،9721،بروت،العربىالكضابدار،السالكينمدارج،القيمابن(1)

.8هص،2ب،السالكينمدارج،القيمابن(2)

http://www.al-maktabeh.com



؟؟؟

تعالىهّلدالصفاتويثبتالتأويليرفضالقيمابنأنيعبئوهذا

مماثلة.أومشابهةغيرمنجاءتكما

الخبرية،الصفاتإقرارطريقةأيالطريقةهذهأنالقيمابنويرى

ولاتعطلولاتأويلدونالشرعيةالنصوصبهاجاءتكماوإمرارها

،!اللةرسولصحابةالأمةساداتطريقةهي،تمثيلولاتضبيه

والصفاتالأسماءمسائلمنواحدةمسألةفييتنازعوالمفإنهم

واحدةكلمةوالسنةالكتاببهنطقماإثباتعلىكلهمبل،والأفعال

.(1)واحدةسنةعلىوأجروها،والتسليمبالقبولتلقوهابل

تعالىهّلدالخبريةالصفاتإثباتمسألةعلىالقيمابنويبرهن

تعالىاللّهعلىثناءالصفاتهذهوردالشرعأنالأولثلالة:بأوجه

تعالى،دئةالمطلقالكماللوازممنالصفاتهذهأنوثانيَا:له،ومدحَا

سائروهكذا،وتعالىسبحانهعلوهلوازممنالعرلهقعلىاستواءهفإن

اسمفإن،تعالىاللّهأحماءلوازممنالصفاتهذهأنوثالثًا:.الصفات

،الذاتوعلوالقهرعلو،الوجوهجميعمنالمطلقالعلويستلزمالعلى"11

.(2)ا"يلعلا"ااسملوازمجحدفقدالذاتعلوجحدفمن

نأوهيعندهالهامةالحقيقةهذهعلىالقيمابنيوكدهكذا

تشبهلاتعالىذاتهأنفكما،الذاتحكمحكمهاعندهالصفات

(ياتتأويلفإنولهذا،الصفاتتشبهلاتعالىصفاتهفكذا،الذوات

والدنيا،الدينفسادأصلهوحقائقهاعنيخرجه.مماوأخبارهاالصفات

الشرائع.تعطيلوسبب

وتعالىسبحانهلئةيثبتالخبريةالصفاتمسألةفيالقيمابنإن

نجعدها.وما،49ص،\ب،ىالموقعينإعلام،القيمابن(1)

.3.ص،\!س،السالكينمدارج،القيمابن(2)
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نثبتإننا:ويقول!نط،نبيهبهوصفهوما،نفسهبهوصفماجمجع

به،اللّهسماهاالذيالخاصاسمهالهانتعدىلاوإنناننفيها،فلاالصفات

ائهانُغيرهاولاالصفةنعطلفلا،الصفةنحترمكماالاسمنحمرمبل

أعراضَا،وقدرتهوبصرهحمعهوالمعطلةالجهميةتسمىبهماآخر،

حكمتهويسمونوأبعاضا،جوارحسبحانهوقدمهويدهوجههويسمو

،حوادثبهالقائمةأفعالهويسمونوأغراضا،علَلاَالمطلوبةفعلهوغايه

بهذاويتوصلونَتحيزًا،عرشهعلىواستوائهخَلقه،-على+علوهويسمون

منالصنيعةوآثاروالفطرةالوحيعليهدلمانفيإلىالكبارالمكر

صفاته.

صفاتهفيولاذاتهنيِلاشيء،لي!كمثلهوتعالىسبحانهاللةإن

لهيثبتوِنَ،بكمالهالمقرون،لرسلهالمصدلهونَبهفالعارفونَ،أفعالهفيولا

بينفيجمعون،المخلوقاتمشالهةعنهوينفونَ،والصفاتالأسماء

.(1)التعطيلوعدمالتترلِهوبين،التشبيهونفىالائبات

الفعليةوالممفاقالذاتيةالميفاق

وتعالى،سبحانهاللةلذاتاللازمةالصفاتوهي،الذاتيةالصفات

والعلو،،والحياة،والقدرة،العلممثلالأحوالمنبحالعنهاتنفكُلا

والوجه.

الفعلية:الصفاقوأمّا

مثل،والارادهَبالمشيئةالمتعلقةفهىالاختياريةالصفاتوتسمى

الاختياريةالصفاتالإسلامشيخولِعرفوالاستواء،،والرزق،الخلق

.23.ص،3ب،القاهرةالمنار،دارط،الالكينمدارج،القيبمابن(1)
http://www.al-maktabeh.com
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وقدرته،بمشيئتهبذاتهفتقومتعالىاللةبهيتصفُالتيالأمور11بايَلها:

ورحمته،،ورضاه،ومحبته،وإرادته،وبصرهوكعه،،كلامهمثل

ومجيئه،،استوائهومثلوعدله،إحسانهومثل،وسخطه،وغضبه

العزيزب!لاهانطقالقالصفاتمنذلكونحو،ونزولهوإتيانه،

.(؟)"والسنة

الذاتية:تاف!ملامقاليدان

وكذالِدين،هّلدأنالعزيزكتابهفيوتعالىسبحانهاللّهأخبرناوقد

فيجاءلمانُصدِّقوإنناذلك،مصداقالشريفةالنبويةالسنة1فينجد

كيف.بلايدينتعالىهّلدأنيع!وهذا،والسنةالقر(ن

نأمنعكماإبليسيا)قال"اعى"ا:سورةفيقائلمنعزيقول

.175أعى:(ال!لينمِنََتْنُكأمْأستكبرتَبيدىخلقت8تسجد

م!(!أتونَاداسنَأالبخارىأخرج!الذيالشفاعةحديثوفي

....بيدهاللةخلقك؟الناسترىأمادم،Tيا:فيقولون

ياخذهنثم،القيامةيومالسماواتاللة،)يطويثان:حديثوفي

ثم،؟المتكبرونأين؟الجبارونأين،الملكأنا:يقولئماليمئ،بيده

امسلما.((0000،الملكانا:لوَعيثم،الأخرىبيدهالأرضينيطوي

والطيوالبسطُ،القبضُ:-هّللا-رحمهالقيمابنالاماميقول

بأصابعه،القلوبوتقليب،الرحمنيمينعنوالوقوفوالأخذ،،باليمين

حدىٍافذكر،أصبععلىوالجبال،أصبععلىالسماواتووضعُ

كانتسواء،المجازيةاليدفيهممتنع،الأخرىوبيده:قولهثم،اليدين

.217ص،6،بتيميةابنفتاوى1،2(مجمو
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.(1)التصرفهذافيهايتصرفلافإنها،النعمة.ممعئأو،القدرة.!طعئ

ذاته،صفاتمنصفةاللّهيد:تفسيرهفيالبغويالامامويقول

والوجه.والبصركالسمع

كيفنعمتاه،يداهُأنزعممَنْاللة-:-رحمهأحمدالامامويقؤل

.(2)مشددة،175:ىعأ!بيدي)خلقت:تعالىبقولهيصنع

جنةوخلقبيدهالفردوساللة))خلق:!اللةرسولويقول

.البيهقىا)3(1((5بيدلموسىالتوراةوكتب،بيدهعدن

تتعلقولا،تعالىاللةبذاتالمتعلقةالذاتيةالصفاتمنفاليد

منباعتبارهاجلالهجلالبارىعنتنفكلافهيوالاختياربالمشيثة

أهلمذهبهووجلعزللرباليدينوإثبات،الإلهيةالذاتلوازم

بالنعمةاليدينتاويلمنالمعطلةبهقاللماخلافَاوذلكوالجماعةالسخة

الشريفة.السنةأوالمجيدالكتابمنعليهدليللاوهذاالقدرةأو

فيالواردةاليدينصفةأولواالمعتزلةوبخاصةالكلامعلماءلكن

والنعمة.والقوةالقدرةمعئإلىالكر3القر؟ن

نأمنعك)ما:تعالىاللّهقولتأويلفيالجبارعبدالقاضىلوَمي

.ممعئهاهنااليدلِنإن:يقول.175:صأبيدبمكا(ُتقَلَخلما!سجد

.(4"القوة

الموصلي،محمداختصاروالمعطة،الجهميةعلىالمرسلةالصواعقمختصر،القيمابن(1،

.581ص،2!،الحد!ةضا!رلا

.-الصفاتلأخبارالتأويلاتإبطال،يعلىأبى(2)

.813ص،والصفاتالأحمإء،البيهقي(3)

.228ص،الخمسةالأصرلشرحالجبار،مجبدالقاضي(4)
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اللّهيَدُاليهودُ)وقالت:تعالىاللّهقولتأويلفيأيضاوقال

كيفَيُنفقُمبسوطتَانيداهُبلقالوابماولُعنُواأيديهمغُفتمغلولة

:أيمبسَوطتَان(يداهُ)بلتعالىقولهتأويل:قال.164:المائدة1يضاء!

نعمبذلكتعالىاللّهوأرادوأياد،يد،عنديلفلان:يقالكمانعمتاهُ،

.(1)والدينالدنيا

(بيديخلقتُلماتسجدأنمنعك)ما:تعالىاللّهقولأنالحقيقة

المعتزلة.منوغيرهالجبارعبدالقاضيقالكماالقوةهنااليدمعئليمى

هوواحدمعئإلاتحتملُلاأنهايقولأنيستطيعودقةببصيرةفالناظر

نأعلىواضحدليلفالنص،وتعالىسبحانهدثةاليدينصفةإثبات

شيخيقول،بيدهالفعلفعلأي،بيدهآدمخلقوتعالىسبحانهالخالق

فعلأنهفينصأنهبيدكما(خلقتُالما:تعالىقولهفيتيميةابنالإسلام

هذافعلتُ:يقالأن،ومشىتكلملمنيجوزُلاولهذا،بيديهالفعل

فيكاف،فعلت:قولهمجردلأن،يداكفعلتههذا:ويقال،بيديك

زيادةذلككانحقيقةباليدفعلهأنهلِردلمفلوالفاكل،إلىالإضافة

.(2)فائدةغيرمنمحضة

رضوانالصالحوالسلفوالجماعةالسنةأهليقوله.ممانقولونحنُ

)ليس:وتعالىسبحانهفاللّهكيف،بلايدينتعالىهّلدإنعليهماللّه

.شيء!كمثله

مع،القدرةتعىبأفاوجلعزهّلداليدينصفةالمعتزلةَلَّوأولقد

يقولتمثيلولاتكييفبلاتعالىدلةاليدينتثبتالشرعيةالنصوصأن

نأمنعك!ما:تعالىوقال،164:الماندة1مبسوقن!يداهُ!بل:تعالى

.175:صأْاكبيديخلقت4ُتسجد

.21.ص،بيروت،الحديثةالنهضةدار،المطاعنعنالقر(نتزيهالجبار،عبدالقاضي(1)

.366ص،6ب،الفتاوىمجصوع،تيميةابن(2)
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عنيفًااًدرالمؤولةالمعتزلةعلىردالقيمابنالعلامةأنوالحقيقة

فقط.وجهينمنهمذكرساًردهفيوجهَاعشرينوذكر

النقصإلىيدهنسبةاليهودعلىأنكرتعالىاللةأن:الأولالوج!

اليهوفىُ!وقالت:فقال،تعالىلىد!لاإثباتعليهمينكرلمو،والعيب

مبسونن(يداهُبلقالوابماولُعنواأيديهمغُفتْمغلولةاللّهيدُ

زيادةلهإثباقاوقذرلِده،إثباتدونبالعيبيدهوصفعلىفلعنهم

هّلدحقيقةاليدثبوتعلىذلكفدل،مبسوطتانيدانبأفاقالواماعلى

.(1)تعالى

منعك)ما:تعالىقولهفيالمذكورالتركيبهذاأنالظلهنما:اوج!

نسبلأنه،القدرةعلىالكلامحملُيابى(بيديخلقتُلمتسجدأن

ثمثناها،ئماليد،إلىالفعلعدىثم،وتعالىسبحانهنفسهلىٍاالخلق

نصهذاومثل،بالقلمكتبتُقولكعلىتدخلاليالباءعليهاأدخل

.(2)بوجهالمجازيحتمللاصريح

والجماعة:السنةأهلعنداليديقممفة

وعلاجلاللّه:نقولنحنُ:-هّللا-رحمهخزكةابنالعلامةيقول

نبيهلسانوعلىتتريله،محكمفيالبارئالخالقأعلمناكما،يدانله

.(3)!المصطفى

.581ص،2ب،القيملابنالصواعقمختصر،المرصلي(1)

.157ص،2ص.،سابقمرجع(2)

.56صالتوحيد،خزبمة،اين(3)
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الوجه

اللةكتابفيوردتالىتعالىهّلدالوجهصفةالمعتزلةيؤول

،188:صصقلا1!ُهَهْجَو!إهالكشيء!كل:قائلمنعزقولهفيالعزنِر

الرحمن:1،721(والإكرامالحلالذوربكوجه)ويبقى:تعالىهلوَهل:

.الذاتهوإنماالاَيتينفيبالوجهالمرادأنيزعمودت

قن*عليهامن)كل:تعالىاللّهقولالجبار:عبدالقاضيفيقول

علىيدلُ!،126،27الرحمن:أوالاكرام!الجلالذوربكوجهويبقى

ذاتبهيرادُقدالوجهلأنوذلك،قولهمعنتعالىله،وجهإثبات

ووجهالأمر،ووجه،الرأيوجههذا:العربتقولهذاوعلىالشىء،

بهالمرادأنشكفلاله،بعضلافيماالكلامكانومئ،الطريق

.(1"ذاته

الحسنأبوكإمامهممنهمالمتقدمينوخاصةةرعاِمشألااَّمأ

تعالمنلئةاتوجِهضفةيثبتونفإهْمالأشعرى

هّلدإنأتقولونَ:فقالسألنا،فمن:الأشعريالحسنأبويقول

المبتدعون)2(.قالهلماخلافَاذلك،نقولله:قيلوجفا؟وتعالىسبحانه

هذهيثبتالأشاعرةرؤوسمنوهوفوركابنالامامفإنكذلك

بأنوجلعزاللةوصفأطلاقإن:فيقولوحلعزدئةالشريفةالصفة

لاالىالصفاتمنوذلك،والسنةالكتابنصبهوردقدوجهَاله

النقليم(.جهةمنإلاإئباتهاإلىسبيل

n
.637ص،بالقاهرةالتراثدارزرزور،عدنان/دتحقيق،القر(نمتثاتيا!بر،عبدالقاضي(1،

.41ص،الابانة،الأشعريالحسنأبو(2،

.721صهـ،0041بىوت،،العلميةدار!لكشب،وبيانهالحديثمئكل،فوركبنمحمد(3،
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،كثيرةنبويةأحاديثفيتعالىهّلدالوجهصفةجاءتأنهوالحقيقة

:فقال،هّللابوجهاستعاذ!البىنًاالصحيحالحديثفيئبتفقد

بعضُزعمكماالسوابهوهناالوجهكانولو،((بوجهك))أعوذُ

الاستعاذةيجوزولا،مخلوقالثوابلأنبه؟الاستعاذةجازتلماالمعتزلة

قوله:المسجددخلإذا!اللّهرسولدعاءمنكانولقد..ممخلوق

الضيطنمن،القديموسلطنهالكرمَ،وبوجههالعظهم،بالتة))أعوذُ

.داوداأبوا((الرجيم

العينميفة

الكريمالقرآننصوصفيالواردةالعينصفةالكلامعلماءأول

معالوقوفالواجبأنهمعوتعالىسبحانههّلدالعينصفةينفىتأويلأ

ويثبت،نفسهعننفاهُماوتعالىسبحانهعنهفينفىوإثباتا،نفيَاالنص

يعَول:وتعالىْسبحانهفاللّه،تحريفولاتمثبلغيرمن،لنفسهأثبتهماله

اسمفيالاشتراكمنيلزمفلا،111الشورى:1شيء!كمثله!ليس

يتساوياأنوالمخلوقالخالقبينالمشتركالكليمعناهاوفي،الصفة

وجلعزانلقوتعالىفسبحانهمضهمالكلالخاصالمعئفيويتشابها

**1!الله.شبيهولامثيللا

بصرا"!توكدكثيرةوهيالكريمالقر(ننصوصجاءتوقد

عيني!علىَعشمُتلو):تعالىيقولوحل-.-عزدئةالعينإثبات

فسروقد،137أهود:بأعيننما!َكلُفلا)واصنع:ويقول.(39أطه:

.ممعئأووالحفظالرعايةأووالبصرالرؤية.ممعئالعينصفةالكلامعلماء

تعالى:اللّهلقولتاويلهفيالمعتزليالجبارعبدالقاضييقول.العلم

قدوالعينُ،علمىعلىالصنعةلتقعبهالمرادأن!مجنيعلى!ولتصنع
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بعلمى)1(.جرىأي،بعينيهذاجرى:يقالُ،العلم.+طعئتورد

متفقونَأجمعينعليهماللّهرضوانالصالحالسلفأنوالحقيقة

والسنة،القرآننصوصفيجاءتكماتعالىهّلدالعينصفةإثباتعلى

-رضيعمربناللّهعبدعنالبخاريرواهُالذيالشريفالحديث:في

وأشاربأعور،ليساللّهإن،عليكميخفىلااللّهإنقال:عنهما-اللَة

عنبةعينهكأناليمئ،عينأعورالدجالالمسيحوإن،عينهإلىهدِمب

طافية.

قولتأويلففى:المعتزليالمريسىعلىردهفيالدارميالامامقال

خلاف،عينينذوبصيرأنهبيانبأعور((س!يلالله))إن:!ن!اللّهرسول

.الأعور)2(

.والسنةالكتابفيتعالىاللّهصفاتمنجاء.مماالإيمانفالواجب

خلقه،منأحدصفاتتشبهلاوتعالىسبحانهصفاتهأناعتقادمع

شيء(.كمثلهاليسوتعالىفسبخانه

القدومهفة

الباريبذاتالمتعلقةالذاتيةالصفاتمنصفة:القدمصفة

وتعالى.سبحانه

رسولقالقال:عنه-اللة-رضىهريرةأ-بيعنالصحيحينوفي

بالمتكبرينأو!رتُالنار:فقالتوالنار،الجنة،)تحاجت:!ن!اللّه

الناسضعفاءإلايدخلنيلافمالي:الجنةوقالت،والمتجبرين

مكتبة،العثمانالكريمعبد/دتحقيق،الخمسةالأصولشرحالجبار،عبدالقاضي(1)

.227صهـ،1،384القامرة،،وهبة

.406،ص)3(عقائدالسلف
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أشاءنَمبكأرحمُرحمتيأنت:للجنةاللّهلهقال.وعجزهموسقطهم

منأشاءمنبكأعذبعذابَي،أنتللنار:وقا!.عباديمن

قدمهفيضعُ،تمتلئ!لاالنارلهأفاملؤها،منكمواحدةولكل،عبادي

.((ضعبإلىبعضهاويزويتمتلع،فهنالكقط،قط.:فتقولعليها،

عنه-اللة-رضىمالكبنأنىعنأيضَاالصحيحينفيوجاء

حتىمزيد،منهلتقولجهنمتزال)الا:!اللّهرسولقال:قال

وعزتُكقط،قطفتقولقدمهوتعالىتباركالعزةربُفميهايضع

.((ضعبإلىبعضهُاويزوي

روايات!البىعنرُويقد:سننهفيالترمذيالامامويقول

وماالقدموذكر،ربهميرونالناسوأنالرؤيهَ،أمرفيهاركْذُيكثيرة

مثل:الأئمةمنالعلماْهلعندهذافيوالمذهبالأشياء.هذهأشبه

بنوسفيان،المباركبناللّهوعبدأنس،بنومالكالثورممط،سفيان

قالوا:ثمالأشياءهذهروواأنهم،وغرهمالجراحبنووكيع،عيينة

اختارهالذيوهذاكيف.:يقالولابهاونؤمنُالأحاديثهذهنروي

تفسر،ولابها،ويومنجاءتكماالأشياءهذهتروىأنالحديحثماأهل

وذهبوااختاروهالذكماالعلمأهلأمروهذا.كيفيقالُولا،تتوهمولا

.(1"إليه

تلقواوالجماعةالسنةوأهل،الحديثأهلأننلاحظهكذا

يأدونجاءتكماوأمروها،الصحيحةالأحاديثهذهبالقبول

الكيفية.فيخوض

.692ص،4بالترمذى،+سنن(1)
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الأميابحميفة

غيرمنوجل،عزدلةالأصابعصفةوالجماعةالسنةأهليثبت

حيتَالمطهرةالسنةفيالذاتيةالصفةهذهجاءتفقد،تمثيلولاش!جيف

أصابعمنإصبعينبينكلكاآدمبنيقلوب))إن!ق:اللّهرسول!افا

مُصرِّف،،اللهم:!قالئميشاء((حيثيصرفهؤاحدكقلبالرحمن

امسدما.طعتك((علىقلوبناصَرّفالقلوب

الصفةهذهيؤولونَالذينالمعتزلةعلىالسنةعلماءردوقد

المعتزلي:المريسيبشر-علىردهفيالدارمىالإمامقالفقد،بالقدرة

بينبو!1))قال:أنه!اللَةرسولعنالمريسىاُّهيأ،،ورويتُ

قاله،البىِانفأتررتَيشاء((كيفيقلبهاالرحمنأصابعمنأصبعين

كانأصلاالحديثدفعتولو،ضلالوأوحش!محالبأقبحرفىفىتهشم

،أعوجهيوبالى،الحججمن.ممحالهتردثمبهتقرأنمنلكأعذر

جميعًا)والأرضُ:قولهوكذلك،قدرتاهاللّهأصبعيأنفزعمت

المعجبأيهالكفيقال،ملكهفيأي.167الزمر:1!ةم!لايومقبضتُه

فإناها،فانبئناقدرتيه،أصبعيهأنوجدتالعربلغاتأىفيبجالهته:

ْتَفَكقدواحدةقدرةهيإ:طا،اللغاتجميعمنخارجةوجدناهاقد

بينمنالقلوبصارتفكيفواستنطقتها،وملأتها،كلهاالأشياء

أصبعين،)بينقال:!البيفإن،قدرةتعدهالمرقدرتين،بينالأشياء

وأربعوثلاثلهَدرتينمنأكثرهيدعواكوفي((الرحمنأصابعمن

هذادعواكففيسواهالماوسائرهابقدرتين،للقلوبفيهاحكمت

.(1)(1ضلالوأبينمحالأقبح

1358،بروت،العلميةالكتبدارطبعةْ،المريسيبشرعلىالرد،الدارميالامام(1)

.59صهـ(
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صفةيثبتونَوالجماعةالسنةأهلأنلنايتبينكلهذلكومن

الباريبجلاليليقُ.مماوالسنةالكتابفيلورودهاوجلعزدئةالأصابع

تمثيل.ولاتكييفغيرمنوعلاجل

العلومهفة

نأمع،الذاتيةالصفاتمنوهىالعلوصفةالكلامعلماءلَوأ

إلمماتحتاجولاوصريحةواضحةوالفوقيةالعلوِصفةإثباتفيالآيات

صحيح.رغيردقيقغيرتأويلاوتأويلهامعناها،صرف

فيمَنْأمنتم!اً:الملكسورةفييقولوتعالىسبحانهفاللّه

.فقوله116:كدُملا1تمور!هيليذاالأرضبكميخسفأنالسسماء

نأالسماء،فيوتعالىسبحانهأنهظاهرهالسماء(فيمنأمنتم)أ:تعالى

مجازًا.لاحقيقةالعلوفيوجلعزأنه

ينكرالجبارعبدكالقاضيكبيرامعتزليًانجدُأنناالعجيبومن

السماءفيإني"):بقولهالسابقة))الملك((آيةويؤولالعلو،صفة

.(1)((هناكمنيترلهاأن.عادتهلأن،عقابهوضروبنقماته،

بعيدمجازيمعئإلىالآيةفيالواضحالعلومعئيصرفهكذا

الصحيح.المعئعن

في:يقول،الكشافتفسيرهفي-المعتزليالزمخشرييقولوكذلك

:وجهانالآيةهذهتأويل

عرشهوثم،ملائكتهمسكنُلأنهاالسماء،فيملكوتهمن:ا!دحأ

،وأوامره،وكتبه،قضاياهتترلومنها،المحفوظواللوح،وكرسيه

ونواهيه.

.333صوالترحيد،العدلرسائل(1)
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الرحمةوأنالسماء،فيوأنه،التشبيهيعتقدونكانواأنهم:وانفي

حسبعلىلهمليَعفجهتها،منيدعونهوكانوامنه،يترلانوالعذاب

نأالمكانعنمتعالوهوالسماء،فيأنهتزعمونمنأمنتمأ:اعتقادهم

.(1)يعذبكم

صفةإثباتويؤكد.تأويلإلىيحتاجلاواضحةيَالامعئإن

،((؟ةللا)"ين:صراحة!اللةرسولسألهافقد،الجاريةحدشكاالعلو

.((!منةلهافا"أعت!ا:!الن!فقالالسماء((،))في:فقالت

اللة!رسولوأقرهاالسماء،في:بصراحةالجاريةنطقتهكذا

رسولاك!دحففىاللة-:-رحمهالدارميالاماميقولإجابتها.على

السماءفيوجلعزاللةانيعلملمإذاالرجلأنعلىدليلٌهذا!اللة

اممافاأمارةجعل!اللّهرسولأنترىألابؤمن،فليسالأرضدون

السماء"2(.فياللةأنمعرفتها

وتعالىسبحانهواللّه،الالهيةللذاتالكمالصفاتمنالعلوإن

تعالى:يقولوقهرَا.وقدرَاذاتاالوجوهجميعمنالمطلقبالعلومتصف

)وسع:قائلمنعز(.ويقول\الأعدى:1!ا!علىربكاسم!سبح

العظيم!العليوهوحفظه!يؤودُهول!والأرضالسماواتكُرسيّه

.1255:البقرةا

لهوقهممنرلهم)يحنمالهونَ:بقولهبالفوقيةتعالىاللةحَّرَصوقد

سبحانهإليه!رسول(شارولقد.15،النحل:1!يؤمرونماويفعلونَ

دار،التأويلرجوهرالأقاويلوعيونالتزيلعن+حماثقالكشاف،الزمخشري(1)

.381ص،4ب،بيروت،المعرفة

النشار،صاميعليوتحقيقجمعالسنلف،عقائدضمن،الجهميةعلىالرد،الدارمي(2،

.CVص،اسكضدريةطالطالى،اروعم
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أنخفماعني،مسئولونَوأفتم)):فقالالوداعحجةفيوتعالى

بأصبعهقالثمونصحتَ،وأديتبلغتقدأنكنشهدُقالوا:قكائلون؟

اللهماشهد،اللهم:الناسإلىوينكثهاالسماءإلىيرفعهاالسبابة

.امسدمااشهد"اللهماث!هد،

عنه-اللة-رضيبكرأبوعليهدخل!اللةرسولقُبضولما

يَفبدُكانمَنْقال:نموميتَا،اَيحطبتَوأميأنتبابي:ليقالوقبله

.(؟"يموتلاحياللةفإناللّهيعبدُكانومنمات،قدمحصدًافإنمحمدَا

والتابعونَكناقال:الأوزاعيإلىصحيحب!سنادالبيهقىيوِريو

السنةوردت.مماونؤمنُ،عرشهفوقذكرُهجلاللةإن:نقولمتوافرون

.(2)صفاتهمنبه

كلفيالمسلمونَيزللماللة-:jرحمهالبرعبدابنالاماموقال

السماءإلىوايديهموجوههميرفعونَغموكربهمأمردهمهمإذازمان

.(3)عنهمالكففيوجلعزاللّهإلىرغبة

:بالفطرةالعلوثبوت

إلىأكفهميرفعونَوطباعهمبفطرهمجميعَاالناسأننلاحظإننا

تعالى.اللّهدعاءعندالعلوجهةويتحهونَالسماء

نحودعواإذاأيديهميرفعونَجميعَاالمسلمينرأيناالأشعرى:يقول

نأفلولا،السماواتفوقهوالذيالعر!قعلىمستواللةلأنالسماء،

.(4)العرشنحوأيديهميرفعوالمالعرشعلىوجكعزاللة

.26ص،لعلوا،لذهىا(1)

.084ص،تلصفاواءا!سلأا،البيهقي(2)

.81ص،2ب،البكريومحمدالعلري،مصطغىتحقيقالتمهيد،البر،عبدابن(3)

.97ص،الديانةاصرلفيالإبانة،الأشعري(4)
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الله:علوعلىالعقليالدليل

البديهىالعلمأن))ذلك:بالفعلئابت-وتعالى-سبحانهاللةعلو

بهقائمَاالأخرفيساريًاأحدهمايكوننًاإماموجودكلبأن

خلقلمالأنهالآخر،عنبائنابنفسهقائمَايكونأنوإما،كالصفات

باطلوالأول،ذاتهعنخارجًاأو،ذاتهفيخلقهيكونأنفإمالمالعا

للحشائ!قمحلاًيكونأنيلزملأنهبطلانهعلىالاتفاق:لأمرين

كبيزا((.علوَاذلكعناللةتعالى،والقاذورات

منفصلاَ،فيكونذاتهخارجواقعَالمالعاكونيقتضي:واثفي

غررعنهمنفصلوغيره،بالعالممتصلغيربانهالقوللأنالمباينةفتعينت

.معقول

يقضضيخارجهولالمالعاداخللا-وتعالى-سبحانهكونهإن

وإقا،داخلهإماموجودًافيكون،معقولغيرلأنهبالكليةوجودهنفى

.(؟)المباينةفلزمتالثانيفتعين،باطلوالأول.خارجه

الفعلية:الممفاقمق

الاستوا،ميفة

وهو،تعالىبالئةالقائمةالاختياريةالصفاتمنالاستواءصفة

السنةأهلالهدكطوأئمةالسلفمذهبهووهذا،وإرادته.ممشيئتهمتعلق

سبعفوق،عرشهعلىمستوتعالىاللّهإنيقولونَ:الذين،والجماعة

تمثيلولاتكييفيخرمنبذاتهيليقُاستواء،خلقهمنبائن،سماوات

.(2)تعطيلولا

.291ص،29ص،الطحاويةالعقيدةشرح(1)

.13ص،السبكينبيلتحقيق،الحديثأيمحابالسلفعقيدة،الصابرني(2)
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فالاستواء.15:أطهاشوى!العرلث!على!الرحمن:تعالىيقول

وتعالى.سبحانهوقدرته.ممشيئتهيفعلهفعل

والسلفالفقهاءأئمةوإجاع،والسنةبالكتابئابتوالعرش

!وهو:لاقو.17:دوهأالمماء!علىعرشه!وكان:تعالىويقول

.116-41البروج:1يريد(لمالهعالالجيد*العرلث!ذوالودود"الغفور

كان:قالعنه-اللة-رضىعباسابنعنالشريفلحديثاوفي

إلاإلىلا،الحكيمالطيمالفة،إلاإلى)الا:الكربعندلوَمي!البى

الأرضوربالسماواترباللّهإلاإلهلا،العظيمالعردقرباللّه

.(1)((الكريمالعرشورب

موضعالكرسىأن،عليهماللّهرضوانالسلفعنوالمأثور

الكرسى:قالأنهموقوفَا.عنهما-اللّهصضىعباسابنفعن،القدمين

.(Y)تعالىاللةإلاقدرهيقدرهلاوالعر!قُ،القدمينموضع

أنهماعلىالأكثرونَلكن،العرشهوالكرسىإن:بعضهموقال

.(ميالأئمةصححهالثابتالصحيحهووالأول،شيئان

اللةقولفيالمذكورالاستواءالمعتزلةمنالكلامعلماءفسروقد

الاستيلاء.ممعئاستوىبأن!استوىالعرشعلى!الرحمن:تعالى

الاستيلاء،بالاستواء،المرادالجبار:عبدالقاضيقائلهمفيقولوالقهر،

ينافيتأويلوهذا.(4)العراقعلىالخليفةُاستوى:يقالكماوالاقتدار،

.232ص،\!التوحيد،،خزيمةابن(1)

(Y)248،249ص،\ب،سابقمرجع.

.58هص،6ب،الفتاوىمجمرع،تيميةابن(3)

.rrryص،بروت،الحياةمكتبةوالتوحيد،البدلرعائل(4)
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عنَلِئُسأنهالرحمنعبدبنربيعةفعن،الشريفةللآيةالحقيقىالمعئ

:فقال.15:لوأ(استوىالعرلقعلى)الرحمن:تعالىاللةقول

وعلى،الرسالةاللةومن،معقولغيرُوالكيف،مجهولغير،،الاستواء

.(1""التصديقوعلينا،البلاغالرسول

اللةصضيمعععودبناللةعبدعنوردالصحيحالحديثوفي

ثىءه!لعمخفىلاالعرهـى،فوقواللَةالماء،فوق)،والعرلثنُ:قال-عنه

.البيهقيا1((أعمالكممن

الرحمنعبدعنصحبحلإسنادواحدغيرُروى:القيمابنوقال

وأن،موسىكلماطهأنينفواأنأرادواالجهميةإن:قالأنهمهديبن

أعناقهم"2".ضرتج!وإلاتابوافإنيسمضابواأنأرى،العرشعليكون

يقول،\لغُنْية(،مجغابهفيالجيلانيالقادرعبدالربالهنماالعالمويقول

وأنهتأويلغيرمنالاستواءصفةإطلاق))ينبغىالاستواء:صفةعن

قالمحهكماوالمماسةالقعودمعئعلىلاالعر!قعلىالذاتاستواء

المعتزلهَقالتكماوالغلبةالاستيلاءمعئعلىولا،والكراميةالمجسمة

.((بذلكيردلمالشرعلأن

وإرادتهتعالىاللةبمصميئةتتعلقالىالفعليةالصفاتمنوالاستواء

وإنيفعلها،لمشاءوإنفعلها،وتعالىسبحانهشاءإنبحيثوجل،عز

فعلهايعلىتعالىاقةقدرةجهةمنذاتيةصفةفهىفعليةصفةكل

وتعالى.سبحانهشاءوقتأي

الكخابذط!علىدللأنهالاستواءصفةيثبتونالسنةأهلإن

.الصاعالسلفجماعواٍوالسنة

.8.ص،به،الفتاوىمجمرع،تيميةابن(1)

.138صهالاملامية،الجيوشاجتماع،القيمابن(2)
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عرشهعلىمستوتعالىاللّهبأنجازئااممانايومنونَفإنهمولذا

ولاتمثيلولاتكييفغيرمنوذلكوعظمتهوعزتهيحلالهيليقُاستواء

صفةعطلواالذينوالمعتزلةالجهميةبذلكمخالفينتعطيلولاتحريف

به.يليقُ.مماتعالىلهالثابتةالاستواء

فوق،عرشهفوقتعالىاللّهاللة-:-رحمهالدارميالاماملوَعي

يعبدالذيإلههيعرفلم،بذلكيعرفهلمفمن،خلقهمنبائنحماواته،

شيء،عنهيبعدلاواحد،وأدناهمخلقهبأقصىالعرلقفوقمنوعلمه

!أسبأ:31.الأرضليولاالسماوات!ذرةمثقالعسنهيعزب!لا

.(1)اَريبكعُلوَاالمعطلونيصفهعماوتعالىسبحانه

حمعَأنهالنعمانبنقتادةعنالسنةفيالخلالبكرأبوروىوقد

.(؟)((هثرععلىاستوىخلقهمناللّهلهرغ،،لما:يقول!البى

الفعلية:معيفاقومق

النرولأ

أحاديثيوولونالكلامعلماءت!كلالفعليةالصفاتمنالترول

.متواترةأنهامعالدنياالسماءإلىليلةكلتعالىاللةنزولأىالترول

اللّهرسولأنعنه-اللة-رضىهريرةأبيعنالصحيحالحديثففى

حتىالدنياالسطءإلىليلةكلولعا.لىثباركربنا،،يولُقال:!ن!

يسألنيمَنْله،لهأستجيبُيدعوبنمامن:لهيقول،رخَالاالليلثلثيبقى

.البخاريأأرواهُ((هلفأغفرُيستففرفيمن،لهأعطيه

.271ص،الجهميةعلىالرد،الدارمي(1)

.25ص،العلوالذهى،(2)
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يعنيفهذاالترولبإثباتقبلنالوأنهالكلامعلماءزعموقد

أولواولهذاوالحركةالانتقالمنالأجسامبصفاتتعالىاللّهاتصاف

ونعمهولطفهاللّهرحمةنزوليعىذلكأنقولهمإلىالحديتمعئ

.بأمرهالمقربينالملائكةنزولأو،لعباده

بحديثالايمانوجوبقرروافإنهموالجماعةالسنةأهلاَقأ

الحديثفلفظ،وتعالىسبحانههّلدوصفمنبهجاءماوإثباتالترول،

المجاز.يحتملولاتأويلإلىيحتاجُلا،صريح

:الربصفاتوإثباتالتوحيدكتابهفيخزيمةابنالاماملوَمي

الأخبارهذهفي.ممامستيقن،بقلبهمصدقبلسانهمقرشهادة))نشهدُ

المصهمى!نبينالأن،الكيفيةنصفأنغيرمنالربنزولذكرمن

واللّهيترل،أنهوأعلمناالدنيا،حماءإلىخالقضانزولكيفيةلنايصفلم

أمرمنإليهالحاجةبالمسلمينمابيان!نبيهولايترك"لموعلاجل

يخرالترولذكرمنالأخبارهذهفي.ممامصدقونَقائلونَفنحنُ،دينهم

كيفيةلنالِصفلم!ن!والبى،الكيفيةبصفةأوبصفتهالقولمتكلفين

.(؟"((لورتلا

هّللالترولصفةيعتقدونَوالجماعةالسنةأهلأننجدذلكمن

.!اللّهرسولحديثذلكعلىدلكماتكييفدونتعالى

الكلاَوميفة

تعلقهاباعتبارفعلوصفة،الكلامنوعباعتبارذاتصفةالكلام

متكلغايزللموتعالىسبحانهفاللّه،ومشيئقوتعالىسبحانهاللةبإرادة

شاءعنيسمعهيسمج.بصوتيتكلمُشاء،وكيفشاءومئشاءإذا

.21ه،ْسصالرهمبهصفاتوإثباتالتوحيد،خزيمةابن(1)
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يقولالحسئ.لهمسبقتممنالآخرةفيالمؤمنونَوسيسمعه.خلقهمن

نأيعنيوهذا.[164:الناء1تكليمًا(موسىاللّه)وكلم:تعالى

واسطة.غيرمنتعالىاللّهحمعالسلامعليهموسى

الحديثوأهلالجمهوروقول:تيميةابنالإسلامشيخويقول

كمابصوتيتكلمُوأنهشاء،إذامتكلمايزللمتعالىاللة"أنوأئمتهم

تكلمتعالىاللةكلامالالهيةالكتبمنوغيرهوالقر(نالآثاربهجاءت

متكلمًاصارَإنهيقولونَولامخلوقَا،عنهببائنليس،وقدرته.ممشيئتهبه

هوحيثمنحدثتعالىاللةكلامانولامتكلمَايكنلمأنبعد

.ممشيمتهوناداهُموسىكلمكانوإنشاءإذامتكلمَازالمابل،حادث

.(1)اينفدالافكلامهوقدرته

الكلاو:ميفةلهقوالجهميةالمعتزلةموقف

هووإنماصفاتهمنليستعالىاللةكلامأنوالجهميةالمعتزلةيرى

مخلو!تعالىاللّهكلامإن:فيقولون،غيرهفيتعالىاللَةخلقهلهمخلوق

متكلمَا،فيهفيكونالأجساممنجسمفيماكلامًالنفسهيخلقله،

كلامَا)2(.لنفسهقلْخَيأنقبلمتكلمًايكنلموأنه

قولهميعئٍوهذامتكلغايزللماللةيكونأنينكرونَفالمعزلة

مخلوقا.اللّهكلامتسميتهمجاءهناومنوجلعزاللّهكلامبحدوث

تعالىالدةكلامالقر(نإن:المعتزليالجبارعبدالقاضييقول

ودالاًعدمًاليكون،نبيهعلىتعالمااللّهانزله،محدثمخدوقوهو،ووحيه

.173ص،12ب،فتاوى،تيميةابن(11

الفرقةعنالفرق!الناجيةوثييزالدينفيالتبصيرالإسفراليى،طاهرمهمرأبىالامام(2)

.46ص،9831هـ-3041،بروت،الكتبلمعا،الحرتكمالتحقيق،الهالكة
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منمحدثًايكنلموإنونتلوه،اليومنسمعهالذيهووإذن.نبوتهعلى

.(1)الحقيقةعلىليهٍامضاففهوتعالىاللّهجهة

وتعالى،تباركاللةعنالكلامصفةينفونالمعتزلةأننلاحظولهذا

.القرآنبخلقيقولونالقولهذاأساسوعلى

خلقه،مخلوقوجلعزاللّهكلامأنيرونَوالجهميةالمعتزلةإن

فهموجلعزصفاتهمنولي!عنهمنفصلأنهأيغيرهفيتعالىالله

يكونأنبأسرهاالمعتزلةأنكرت:الأشعريقالالكلامصفةعنهينفون

.(2)اَملكتميزللمتعالىاللّه

اللةكلامإن:المعتزلةيقول،الدينفيالتبجرفيالاسفراييىوقال

فيهفيكونالأجساممنجسمفيكلامَالنفسهيخلقله،مخلوقتعالى

كلائا)3(.لنفسهيخلقأنقبلمضكلمَايكنلموأنهمتكلمَا،

وتعالى.سبحانهعنهالكلامصفةينفونفالمعتزلة

الله:كلاورفيالأيثطعرةرأ!

صفةكلامهأنويرونَوجلعزللةالكلامصفةالأشاعرةيثبت

أثبتوهااليالذاتيةالسبعالصفاتضمنالكلامصفةيثبتونَوهمداته،

القائلينالسبعالصفاتوهذهاللة،صفاتمنغيرهادونحقيقيَاإثباتَا

بينما،الكلامالبصر،،السمع،الإرادة،الحياة،القدرة،العلم:هيبها

لاواحدمعئتعالىالِلَةكلامأنالأشاعرةويرىالصفاتباقيأولوا

لاوتغالىسمبحانهوأنه،واختياره.ممضيئتهيتكلملاتعالىاللّهوأنيتعدد،

.وصوتبحرفيتكلمُ

.527ص،الخمسةالأصولشرحالجبار،عبدالقاضي(1)

.263ص،\ب،الاسلاميينمقالات،الأشعري(2)

السابقة.الصفحةفيللنعىالاشارةدبقوقد،64صالدفى،نيالتبصرالاسفراينى،(3)
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نأويقولونوجلعزهّللالكلامصفةالأشاعرةيثبتهكذا

وأبدَاأزلأتعالىاللّهبذاتقائمقديمواحدمعئوأنهذاتهصفةكلامه

والخبرعنه،اللّهفىماكلعنوالنهيبه،اللّهأمرمابكلالأمروهو

عنهرَّبَعوإنترآنا،كانبالعربيةعنهعترإنعنه.اللّهأخبرماكلعن

الأمرأنأيإنجيلاً،كانبالسوريانيةعنهعبروإن،توراةكانبالعبرية

هيوإنماإليها،الكلامينقسمُأنواغاليستالأشاعرةعندوالخبروالنهى

لزيد،ابن،بأنهالواحدالشخصوصفغرارعلى،للكلامصفات

.(1)ركبلوخاللعمرو،وعم

الكلاو:ميفةمسألةمقوالجماعةالسنةأهلموقف

أنهاويرونَوجلعزلئةالكلامصفةوالجماعةالسنةأهليثبت

تشبهلاوأنها،والعقلوالسنةبالكتابوجلعزهّلدثابتةكمالصفة

سبحانهفاللّه،ذاتهالوقتفيوفعلذاتصفةوأنها،المخلوقينصفات

يقوموبكلامشاء،وكيفشاء،إذافَماءامم.اًملكتميزللموتعالى

خلقه.أصواتيشبهلامسموعوبصوت،بنفسه

النصوصدلتلقد:المرسلةالصواعقمختصرصاحبيقول

العزيزالقرآنوأنيُسمع،كلامُهرأنشاء،.مماشاءإذايتكلمأنهالنبوية

تأليفلا،اَقحكلامهعينوكلماتوحروفو؟ياتسورهوالذكط

)المص،:بنفسهقالالذيوتعالىسبحانهوأنهبشر.ولاملك

كلامهنفسومعانيهحروفهجميعهالقرآنوأنوكهيعص(.وحمعسق،

وبعضهالمعئ،وهوقديمَابعضهولا.ممخلوق،وليسبه،تكلمالذى

،غيرهكلاموبعضهكلامهبعضهولا،والحروف،الكلماتوهومخلوق

صهـ،9041،الرياض،طيبةدار،العقيدةفيرسائل،العثيمينصاعبنمحمد(1)

86،87.
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محمدأوجبرائيلبهاترجمترجمةوحروفهالكريمالقرآنألفاظ:لا

ها.اللّهيتكلمأنغيرمنالمعئمنبالربقامعما-السلام-عليهما

بهاللَةتكلم،ومعانيهحروفهاللة،كلامجميعهالكريمالقر؟نبل

.(1)حقيقة

مكنبة!،القيملابنوالمعطةالجهميةعلىْالمرسلةالصواعقغتصر،الموصليمحبد(1)

.2؟4-293ص،2ص"الحدكثةالرياض
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السادماالمبعث

المغتلفةالفرقوموقفالايمان

الإيمانمسالةمق

-تمهيد

مسألةمنوالجماعةالسنةأهلموقف-

ونقصانهالإيمانزيافىة

الإيمانفيالاستئناءمسألة-
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السادسالمبحث

الإيمانمسألةمقالمختلفةقرِفلاوموقفالإيمانا

تمهيد:

هوالإيماننًاالإسلامشيخويرىالتصدلِق،هواللغةفيالايمان

قول،وعملقولالايمانأنيرونَوالجماعةالسنةوأهلالاقرار.

.والجوارحبالقلبوعمل،باللسان

نطقالايمانأنيرونَفهمالرأيهذامنقريعبالمعتزلةورأي

،الإيمانصحةقيشرطالأعمالجعلواالمعتزلةأنغير،وعملواعتقاد

الواجبكمالهفيشرطالأعمالجعلوافقدوالجماعةالسنةأهلاًمّا

قولالايمانأنيقولونَفإنهمالكراميةاّمأالاطلاقعلىكمالهفيولي!ى

يمَولون:والجهميةالتصديقإنهفيقولونالأشاعرةاّمأفقط.باللسان

أبيبنحمادالفقيهالعلامةويقول.القلبمعرفةمجردهوالإيمان

الإقرارهوالإيمان:النعمانحنيفةأبيالأعظمالامامشيخسليمان

رأيوهو،بالجوارحالعملفيهيدخلولا،بالقلبوالتصديقباللسان

الحنفية.والمدرسةحنيفةأبىِ

رأيوهووعملقولالإيمانأن-هّللا-رحمهمالكالإمامويرى

وعمل.قولالايمانبأنالقولفيكذلكحنبلبنأحمدالامام

بأنه،ومجملقولالايمانأنبقولهموالجماعةالسنةأهلومقصد

.الجوارحوعمل،القلبوتصديق،اللسانقول

القولفييدخلفإنهوعملقولقالواإذا:تيميةابنالإماميقول

،والكلامالقوللفظمنالمفهومهووهذاجميعَا،واللسانالقلبقول

السلفكلامفيالمطلقوالعفلالمطلقالقولفإنأطلقإذاذلكونحو

http://www.al-maktabeh.comدوناللسانفقول،والجوارحالقلبوعلمواللسانالقلبليقهيتخاول
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كعَولهبالصقييدإلاقولاًيسمىلاوهذا،المنافقينقولهوالقلباعتقاد

وكذلك.111الفح:1قلوهم!ليفيمابألسغتهم!يقولون:تعالى

يقبلهالاالئالمنافقينأعمالمنهيالقلوبأعمالدونالجوارحعمل

والظاهر"؟(.الباطنوالعملالقوليتضمنالسلففقول،ةَللا

ونقممانه:الايمانازيادةله!عالةمقالسنةأهلموقف

ويضقصبالطاعةفىيدالإيمانأنالمسألةهذهمنالسشةأهلموقف

(يستبشرونوهمايمائاترادهمآمثواالذين:)فأفاتعالىيقولبالمعصية

منعددًاعنه-اللّه-رضىاللالكائيالامامذكروقد.1124التوبة:أ

عمرمنهمونقصانهالإيمانبزيادةقالممنوأتباعهموالتابعينالصحابة

التابعين،ومن،عباسبناللّهوعبدمسعود،بناللّهوعبد،الخطاببن

مالكالفقهاءومن،وغيرهمجبير،بنوسعيدومجاهدالئوري،سفيان

وقد.(2"وغيرهم،حنبلبنوأحمدالحميد،عبدبنوجريرأنس،بن

السابقةالتوبةبآيةونقصانهالإيمانبزيادةالقولعلىالسنةأهلاستدل

رهموعلىاكانًازادقمآياتهعليهمتُليت)إذا:تعالىكقولهوغيرها،

اللة!رسولبأحاديثذلكعلىاستدلواامك.12:لافن!11!يتوكلون

ذكروفيه،ونقصانهالإيمانزيادةباب،البخاريفيجاءمامنها

لهظ!وفياللّهإلاإلىلاقالمنالنارمن))يحزج!ق:البيحديمث

لإزنقلبهوفي،هّللاإلاإلهلاقالمنالنارمنويخرجُخير،منشعيرة

وزنقلبهوفياللةإلاإلهلاقالمناكرمنويخرجُخير،منبُرة

.(ضكاذرة

.17.ص،7ب،الفتاوىمجموع،تيميةابن(1)

.59ص؟،والجماعةالسشةأهلاعضقادأصولشرح،اللاكالًي(2)
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الإيمانفيالإستثنا،مسالة

شَاءإنمؤمنأناالرجلقولبهايقصدالايمانفيالاستثناءمسالة

لموأوجبهبعضهمإنبل،السنةأهلمنكثيرذلكجوزوقد،اللة

مؤمنأنايقولأنعليهأوجببلحفامؤمنأنايقولأنللمؤمنيجوز

الىالاسلاميةالفرقبعضرأيوهوثلاثرأيهناكثماللة.شاءإن

نأذلكومعئ.والجهميةالمرجئةمثلبالاستثناءالقولبتحريمقالت

الاستثناء،تحريميرىالأولثلأفةالإيمانفيالاستثناءفيالناسأقوال

بحوازه.القوليرىوالثالثالاستثناء،إيحابلِرىوالثاني

فيبالاستثناءالقولتحريم:الأولالقول:تيميةابنالامامقال

شيئًاالإيمانيرونَممنونحوهموالجهمية،المرجئةقولوهوالايمان

قلبهفيمماذلكونحوبالربكالتصديقنفسهمنالانسانيعلمهواحدَا

بالشهادتين،تكلمتُأنيأعلمكمامؤمنانيأعلمُأنا.أحدهمفيقول

فقولي:اللّهرسولأحبأنيأعلموكما،الفاتحةقرأتُأنيأعلموكما

الفاتحةوقرأت،بالشهادتينتكلمتُوكقوليمسلمأناكقولِىمؤمنأنا

لاأنهوكمابها،وأقطعأعلمهاانااليالحاضرةالأمورمنذلكونحو

مؤمنأنايقوللاكذلك،هّللاشاءإنالفاتحهَقرأتأنا:يقالأنيجوز

اللة،شاءإنفعلتهفيقولذلكفييشككانإذالكن،هّللاشاءإن

الشكاكة.وعوهمفيهشافيفهواممانهفياستثئفمنقالوا:

المسلمعلىيجبوأنهبالاستثناء،القولإيجابوهو:انفيالقول

وقدوغيرهيعلىأبوالقاضيقولوهومؤمنبأنهيجزمرلايستئىأن

أناعلىالقطعُجازلوبأنهذلكعلىالرأيهذاأصحاباستدل

بالجنةالمؤمنينوعداللةلأن،الجنةفيأناعلىقطعًاذلكلكانمؤمنون

بالايمانالموافاةذلكشرطمنلأن،بالجنةالوعدعلىُغطَعلايجوزُولا
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ولابالموافاةيحصلُنماٍاالإيمانوكذلك،تعالىاللةإلاذلكيعلمُولا

خيرالايمانكاملأنهنفسهعنالرجلفإخبار.تعالىاللةإلاذلكيعلمُ

تيقولوتعالىسبحانهواللةللنفستزكيهَذلكفيأنكمايعلمُهلا.مما

.132أالنحم:(اتقىبمنأعلمُهوانفسكمتزكوا!لهلأ

وهذاإمجابهدونالاستثضاءمجوازالقولفهو:انلثالقولُوأظ

وأصحابهمسعودكابنالحدشاأهلمذهبوهوالأقوالأصح

حخبل،بنوأحمدالقطانسعيدبنويحيالكوفةعلماءوأكثروالثوري

ولكنعنهم6لرمتووهذايستثنونَكانواف!فم،الدينأئمةمنوغيره

أسمهوإنماالإيمانوأنالموافاةلأجلاس!مّىأنا:قالمنهولاءفيلي!

لأنهوإنماالاستشناءبأنهولاءأئمةعرحبلربه:العبدُبهيوافيلما

لاكطبذلكلأففصهم!دونَفلاالواجباقي،فعليتضمنالإيمان

لأنفصهمتزكيةوهويعلمونهلامماذلكن!فوالتعَوىبالبرلهالِشهدونَ

.(1)ملعبلا

بوجوبقالمنمنهمالعظامالسلفأننلاحظاذ!!هو

الراجح.الرأكيأوهوبحوازه:قالمنومنهمالاستثناء،

Ali-666ص،7!.-،ةهصيتابنسالاسلامث!يخفتاوى،انظر(1،
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تعالىاللهةي!فومسألة

القيامةيورو

الرؤلِةمنالمعتزلةموقف-

الأشاعرةموقف-

المعتزلةعلىوالجماعةالسنةأهلرد-
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السابحالمبعث

القياوليوورتعالىاللهوؤيةمسألة

الروية:مقالممتزلةلهوقف-

الجهميةينكروجل:عز،،اللةرؤيةمسألةمنةلز!عملاموقف

اللّهرؤيةنفىعلىاتفقوافقد،القيامةيوملربهمالمؤمنينرؤيةوالمعتزلة

القيامة.يومبالأبصارتعالى

يُرىلاتعالىاللةأنعلىالمعتزلةوأجمعت:الأشعريقال

بالأبصار)1(.

تعالىاللّهرؤيةبنفيقولهمعلىأدلةبعدةالمعتزلةاستدلوقد

الأبصارتدركط!لا:تعالىقولهالأدلةهذهمنالقيامةيومبالأيخصار

اللةقول.ممعئالأنعام:1.3011الخبير!اللطيفوهوالأبصاريدركوهو

تعالممااللّهأنذلكومعئالأبصار،تراهُلاأيالأبصار،تدركهلاتعالى

والجهمية.المعتزلةزعمكمالهالأبصارإدراكنفسهعننفى

الروية:مقالأينداعرةف!وم

القيامة.يومالجنةفيوجلعزلربهمالمؤمنينرؤيةالأشاعرةيثبت

الباريأنالحقأهلمذهب:الأشعريالجوينيالحرمينإماميقول

الرؤيةجوازعلىرأيهمفيالأشاعرةويعتمديُرى)2(أنيجوزسبحانه

بضرورةتقررفإذايُرىأنيمكنموجودكلبأنمعتقدهمأساسعلى

رؤيفإذا،تختلفلاوحقيققبالوجود،إلايتعلقلاا.لادراكأنالعقل

لزمجوهر،رُؤيإذاأنهكماموجود،كلرؤيةتجويزلزمموجود

.(3)رهوجكلرؤيةتجونِر

.982ص،\ب،لاتمقا،شعريلأا(1)

.641صالارشاد،كضاب،الجوني(2)

.61هص،سنابىمرجع(3)
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فيبالأبصار-تعالى-اللَةرؤيةإثباتفيالأشعريالامامويقول

إلىمضرقة()يعى:ناضرةيومئذ)وجوهوجل:عزاللّهقال:(1)الآخرة

إماذاكروها+مخنُوجوهمنالنظريخلووليس!(رائية)يعنيناظرةرها

ينظرونَ!أللا:تعالىلقولهالاعتبارنظرعيوجلعزاللّهيكونأن

"ما:لقولهالانتظارنظرعىيكونأو(خلقتكيفالابلإلى

نأيجوزفلاالرؤيهَنظرعييكونأو!واحدةصيحةإلايضظرون

!ستالآخرةلأنوالاعتبارالتفكرنظرعيوجل--عزاللّهيكون

معذكرإذاالنظرلأنالانتظارنظرعىيكونأنيجوزولااعتباربدار

اللسانأهلفكرإذاكماالوجهفياللتينالعينيننظرفمعناهُالوجهذكر

العيضيننظرمعناهُيكنلمبقلبكالأمرهذافيانظرفقالواالقلبنظر

الذيالانمظارنظرمعناهُيكنلمالوجهمعالنظرذكرإذاولذلك

معهالانتظارلأنالجنةفييكونلاالانضظارنظرفإنوأيضًابالقلب

ه!أذنولارأتعينلاماالجضةفيلهمالجنةواهلوتكديرتنغيص

يكوتواأنمجزلمهكذاهذاكانوإذاالمقيموالنعيمالسليمالعيشمن

وإذا،ببالهمخطورهمعبهأوتواشىءببالهمخطركلمالأنهممنتظرين

!انظرأرادوجلعزاللةيكونأنيجوزفلاكذلكذلككان

الثلأنةالأقسامفسدتوإذاخالقهمعلىيتعطفواأنيجوزلاالخلقلأن

اAfناظرةركاإلىقولهمعئأنوهوالنظرأقساممنالرابعالقسمصح

أرادوجلعزاطةأنالمعتزلةقوليبطلمماوجل--عزربهاترىرائية

ونظرناظرةرماإلىقالأنهالانتظار،نظر،ناظرةربهاإلى:هل-وقب

أنالعربعنديجوزلالأنهإلىبقولهاًن6مقربكونُلابهاالانتظار

ينظرونماقال:ثاوجلعزاللّهأنترىالاإلمماالانتظازنظرفييمَولوا

،I)باختصار.بعد!اوما13صالآشعري،الحسنلأبى،الديانةأصولعنالإبانة
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بلقيسةعنوقالالانتظار،معناهُكانإذاإلايقللمواحدةصيحةإلا

وقال:إلىتقللمالانتظارأرادتفلمّا!ا!لرسلونيرجحُبم!ف!تظرة

القيس:امرؤ

جندبأملدىتنفعنيالدهرمنساعةتنظرافيإنف!نكما

ناظرةربهاإلىوجلعزقالاَّملفإلىيقللمالانتظارأرادَاَّملف

بذكرالنظرَاللّهقرنولماالرؤيةنظرأرادوإنماالانتظاريردلمأنهعلمنا

تقلبنرى!قدقال:كماالوجهفياللتينالعينيننظرأرادالوجه

عينيهتقلبأرادوإنماالوجهفذكر،للنولينك(السمماءفيوجهك

المقدسبيتقبلةعنلهاللّهبصرفعليهالملكنزولينخظرالسماءنحو

ناظرةربهالىٍا:تعالىقولهأنتقولونلالم(قائلقال)فإنالكعبةإلى

واللّهتعالىيخرهوجلعزاللةثوابلهقيل؟ناظرةربهاثوابأرادإنما

عننزيلهأنلناوليسظاهرهعلىوالقر(نناظرةربهاإلىقالتعالى

قاللماوجلعزاللةأنتركطألاظاهرهعلىفهووإلالحجةلاٍاظاهره

الكلامويزيلغيرهأرادهأنهقالًليقولأنيجزلمواعبدونيليصلوا

القر؟ننزيلأنلنايجزلمناظرةربهاإلىقاللمافلذلكظاهرهعن

قولأنتزعمواانلكمجازإنللمعتزلةيقالئمحجة.بغيرظاهرهعن

جازمافلمناظرةغيرهإلىأنهابهأرادإنماناظرةرهاإلىوجلعزاللّه

بهاأرادالأبصارتدركهلاوجلجمزاللّهقولأنلوَعيأنلغيركم

الفرقعلىيقدرونَلاماوهذا؟تدركهلاأفايردلمو،غيرهتدركلا

قولبالأبصاريرىتعالىافةأنعلىيدلومماآخر()ودليل

عليهموسىيكونأنيجوزولا!إليكأنظرأرفي!رب:موسى

بهعظم.مماوعظمهجلبابْالنبيينتعالىاللّهألبسهقدالذممطالسلام
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وجلعزربناعلىجائزةالرؤيةوأنمستحيلاَربهيساللمانهعلمنا

ذلكيعلملموالمعتزلةزعمتكماربناعلىمستحيلةالرؤيةكانتولو

موسىمنبالئةأعلمُقولهمعلىلكانواهموعلمواالسلامعليهموسى

مسلم.يدعيهلاماوهذا،السلامعليه

قولهبالأبصارتعالىاللةرؤيةجوازعلىيدلمماآخر()دلصل

عزاللّهكاناَّملف!ترافيلهسوفمكانهاشقرن!ف):لموسىتعالى

لوالذكماالأمرعلىقادرًاكانمستقرًاالجبليجعلأنعلىقادرَاوجل

عبادهيريأنعلىلهَادرتعالىاللةأنعلىذلكفدلموسىلرآهفعله

ن!فتعالىاللّهقولأنقلتممافلمقال()فإنرؤيتهجائزوأنه،نفسه

وجلعزاللّهأرادلو:لهقيل؟للرؤيةتبعيدترانيفسوفمكانهاستقر
وقوعهيجوز.ممايقرنهولموقوعهلِستحيلُ.مماالكلاملقرنالرؤيةتبعيد

علىذلكدلسبحانهةَلدمقدورأمروذلكالجبلباستقرارقرنهفلما

تبعيدأرادتلماالخنساءأنترىألاوجل،عزاللّهيرىأنجائزأنه

فقالت:.ممستحيلالكلامقرنتلأخيهاحرئاكانلمنصلحها

القاريحلكةبياضاتعودحتىحرلهمكنتُقومَاأصالحُولا

نجدهمالىٍانرجعونحنُبلغتهاالعربخاطبإنماوجلعزواللة

مقدوربامرالرؤيةاللّهقرنفلماخطابهافيومعقولأكلامهافيمفهومَا

مستحيلة.غيرُجائزةبالأبصاراللّهرؤيةأنعلمناجائز

.!وزيادةالحسنىأحسنواني!لل)وجل:عزقالآخر()ودليل

وجلعزاللّهينعملمووجلعزاللةإلىالنظرُالزيادةالتأويلأهلُقال

وجل:عزوقاللهيتهموروًإليهنظرهممنبأفضلجناتهأهلعلى

يوم!تحيتهم:وقالوجل.عزاللّهإلى-النظرُ:تجيلمزيد!!ولدينا

رلهمغنإنهنم!كلا:اللةوقاليرأوهُالمومنؤنلقيةوإذا."سلامَ!يلقوئه

المومنين.عنهايححبولارؤيتهعنفحجبهم.لمحجوبون!يومئذ
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له:قيلالأبصار؟تدركهلاقولهمعئفما:قائلقالفإن)سؤال(

اللّهرؤيةلأن؟الآخرةفيوتدركهالدنيافيتدركهلايكونأنيُحتمل

عزاللةيكونأنويحتمل،الدارينأفضلفييكوناللذاتأفضلتعالى

الكافرينأبصارُتدركهلايعىالأبصارتدركهلاهل-وقبأرادوجل

؟ية:فيقالفلما،اَضعببعضهيصدقُاللّهكتابنًاوذلك،المكذبين

!لا:أخرىية1فيوقال،(ناظرةرهاإلى*ناضرةيومئذ!وجصه

تدركه.!الكفارأبصارأرادإنماأنهعلمناالأبمهمار!تدرك!

يرىأنلهالسائلينسؤالاللّهاستكبرقد:قائلقالفإن

بالأبصار.

السماءمنكتابًاعليهمترلأنب!لاأهل)يسألك:فقال

نٍالهم:فيقال!جهرةالثه،أرنافقالواذلكمنأكبرموسىسألوافقد

موسىلنبوةالإنكارطريقعلىوجلعزاللّهرؤيةسألواإسرائيلبى

اللّهنرىحئلكنرمنلنقالوا:لأفم؟هّللايرواحئبهالايمانوترك

السلامعليه.مموسىالايمانتركطريقعلىالرؤيةسألوهُفلما،جهرة

عليهميترلأنالكتابأهلسؤالاللّهاستعظمنفسهاللّهيريهمحئ

نأأبوالأفمولكنمستحيلاً،ذلكيكونأنيخرمنالسماءمنكتابَا

كتابَا.السماءمنعليهميترلحئاللّهببييؤمنوا

روتهُمابالأبصاروجلعزاللةرؤيةعلىلِدلومماآخر()دليل

،)ترونقال:أنه!هاللةرسولعنالمختلفةالجهاتمنالجماعات

إذاوالرؤية"رؤيتهفيتضامونلاالبدرليلةالقمرترِونَكماربكم

بالعيانالرؤ!ةإلامعناهايكنلمالعيانبرؤيةومثلتإطلاقاأطلقت

كثررواقاعدة:مختلفةطرقمن!رسولْاللّهعنالرؤيةورويت

وصية)الا:قال!أنْالبىروىمنعدةومن،الرجمخبرعدةمن
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قولرواةعدةومن،الخفينعلىالمسحرواةعدةومن!وارث((.

الرجمُكانوإذاخالتها.ولاعمتها-علىالمراًةتنكحُلا!قاللةرسول

لكثرةسنةتكوننًاأولىالرؤيةكانتالمعتزلةعندسنناذكرناهُوما

سلف.عنخلفيرويهاونقلتهارواقا

نأبالأبصاروتعالىسبحانهاللّهرؤيةعلىيدلومماآخر()دليل

منالأشياءيرىفهورائئاللأشياءكانوإذاالأشياء،يرىوجلعزاللة

منأنوذلك،نفسهيريناأنفحائزرائئالنفسهكانوإذانفسهيرىلا

كانبالأشياءعالمَاوجلعزاللةكانفلما،اَئيشيعلملانفسهيعلملا

-عزكانفلماالأشياءيرىلانفسهيرىلامنفلذلكبنفسهعالمَا

يناأنفجائزلهارائيًاكانوإذا،لنفسهرائيَاكانللأشياءراثيَاوجل-

تعالى:اللّهقالوقديعلمناهاأنجازبنفسهعالمَاكانلماأنهكمانفسه

ومنورآهماكلامهماحمعأنهفأخبر.!وأرىأكعُمعكط!إننى

نأيجوزلاأنيلزمهُبالأبصاريرىأنيجوزُلاوجلعزاللّهأنزعم

جائزللرائيللقادرالعالم3لأنقادرَا؟ولاعالمَارائيَاوجلعزاللةيكون

ربكمتعلمونيعىربكمترون!البيقول:قائلقالفإن"!كط.أن

فقال،البشارةعلىهذالأصحابهقال!البىأنلهقيلاضطرارَا،

بأمريبشرهمانيجوِزولا.؟-لجو-عزاللّهرأيتمإذابكمفكيف

يعىوليسربكمترونقال:!البيأنعلىالكفارفيهيضركهم

القلب.يةوروًالعينرؤيةفيعامذلكبلرؤلِةدونرؤية

بالأبصاريُرىلاوجل--عزاللّهأنفيالمعتزلةاحتجتوقد

عزاللّهعطففلماقالوا:.ا!أبصار(لدركه)لاوجل:عزهل-وقب

الأبصارتدركه)لا:قولهعليالأبصار!يدرك)وهو:بقولهوجل

فييدركهاأنهالعموم؟علىالأبصار!يدركُ!وهو:قولهوكان4

تدركهلاقولهكان.والآخرةالدنيافييراهاوأنه،أالآخرةالدنيا
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فيوكان،والآخرةالدنيافيالأبصارتراهُلاأنهاعلىدليلاَالأبصار

علىمعطوفالكلاميناحدلأنالأبصاريدركُوهوهل-وقعموم

الأبصاروبهانتواحدَاالقولينعمومكانإذافيجبلهمقيلالآخر.

لا1افا!قال:وجل-،-عزاللّهلأنالقلوبوأبصارالعيونأبصار

!أولي:وقال،الصدور!فيالتيالقلوبُتعىولكنالأبصارتعمى

الىهيالقلوبأبصارفأرادبالأبصارفهيأىوالأبصمار(الأيدي

بصناعته،بصيرفلان:اللغةأهلويقول،الكافرينالمؤمنونبهايقصدُ

ابصرتُهيقولونكمابقبيأبصرتُهقدويقولونبهاالعلمبصيريريدونَ

ناعليناأوجبواثمالقلوبوبصرالعيونبصرالبصركانفإذابعيى

3يدر!وهو:كقوله،العمومفي،الأبصار(لدركه)لا:قولهيكون

عليهموجبرخَالاعلىمعطوفالكلامينأحدلأنالأبصار(

؟القلوببأبصارولا،العيونبأبصاريدركلاوجلعزاللةأنبحجتهم

يدركُ!وهو:كقوله،العمومفيالأبصار!تدركه!لا:قولهلأن

!لا:قولهيكونأنوجبفقدهكذاعندهميكنلموإذا،الأبصار!

وانتقضالأبمار!،يدركُ!و!:قولهمنأخصالأبصار!تدركط

الأبصارتدركهلاقولهكانلوأنهزعمتمأنكملهمقيلاحضجاجهم

خاصَاالأبصار(يدركُ!وهو:قولهلكانوقت؟دونوت!فيخاصًا

!لا:وقولهدثيء!،كمثله!ليس:قولهوكانوقتدونوقتفي

دونوقتوفيشيئا(الناسيظلمُ!لا:وقوله،نومل!ولاسنةتأخ!ه

احتجا..رخاصَاالأبصار!تدركه!لا:قولهجعلتمفإنوقت
خاضاحكمالأبصاح!تدرك!!لا:قولهكانإذا:لكموقيل،عليكم

وجل-:حزقولهيكونأنأنكرتمفلمالآياتهذهخصوصيجب

قوله:أنكما،الآخرةدلينالدنيافيأرادإنماالأبصار!تدركه!لا

يوجبولابعض،دونالأبصاربعضأرادالأبصار(تدركه!لا
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)لا:قولهقالوافإنبهاعارضتموناالىالآياتهذهتخصيصذلك

نفيولي!سوالآخرةالدنيافيبهايدركلاأنهيوجبالأبصار!تدركه

نأأنكرتمفمالهمقيلبهاندركهولابهاونبصرهبقلوبنانراهُأنذلك

نرهُلاأنبهاندركهلمإذايوجكاولاالعيونبأبصارندركهلايكون

اًبصارناأنكمابهالهب!دراكليسبهالهوأبصارنابالعيونلهفرؤيقمابها

إدراكهيالبصررؤيةقالوافإنله،بإدراكليسبهالهورؤيتنابالقلوب

وإبصارهالقلبرؤيةأنقالمنوبينبينكمالفرقمالهمقيلالبصر

القلبوإبصاروجلعزبالئةالقلبعلمكانف!ذاوإحاطتهإدراكههو

العيونرؤيةتكونأنأنكرتمفماإدراكولاب!حاطة،ليسإياهُرؤيتهله

.إدراكولابإحاطةليسوجلعزهّللوأبصارها

ووركط!لاوجل-:-عزهّطاقولكانإذالهم:ويقالُ)جواب(

أحدلأنالأبصار(يدركُ)وهو:هل-وقكالعمومفيالأبصار!

تدركهلاوالعيونالأبصارأليسفخبروناالآخرعلىمعطوفالكلامين

نعم.قالوا:فإن.؟الوجوهمنوجهعلىولاذوقًاولالمسَاولارؤية

الأبصار!يدركُ)وهووجل-:حزتولهعناًخبرونا:لهمفيقالُ

لهم:يقالُلا.قالوا:فإنيلمسها؟بأنوذوقَالمممئايدركهاأنهأتزعمونَ

!لا:كقولهالعمومفيالأبصاريدركُوهوقولهأن:قولكمانتقضفقد

.الأبصار!تدركه

لاالعينبصرهوالحقيقةفيالبصرأنمنهمقائلقالإن)سؤال(

ِبالق!بصراللغةأهلُعىوقدهذازعمتَلمرله.قيلللقلببصر

يزعمانليركمجافيقلتهمالكجازوإن؟اَرصبالعينحمواكمابصرَا

فقدهذايجزلمو%ذاالعينبونالقلببصرهوالحقيقْةفيالبصرأن

القلب.وبصرالعينبصرالبصرأنوجب
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!وهووجل-:-عزاللّهقولعنحدثونالهمويقالُ)ج!واب(

يعلمهاأنهيدركْالأبصارمعئقالوا:فإنمعناهُ؟ماالأبصار!ي!دركُ

عزقولهوكانالآخر،علىمعطوفَاالكلامينأحدكانوإذالهم.قيل

لاقولهيكونانوجافقديعلمهامعناهُالأبصاريدركُوهووجل

قالوافإنالأبصارلرؤيةلاللعلمنفىوهذاتعلمهُلاالأبصارتدركه

لهمقيل.العلممعناهاليسرؤيةيرا!اأنهالأبصاريدركُوهوقولهمعئ

أنا:قولهمينقضوانعم.قالوا:فإنترىانيجوزُالعيونفيالىفالأبصار

اللةيرىأنجازفإنالساعةيرىماجنىمنإلابالبصر،نرىلا

أنيجوزفلمالعينفيالإبصاروهو،المرئياتجنسمنليسماوكل

نفسهيريناأنيجوزلاولمالمرئياتجنسمنيكنلموإن،نفسهيرى

شيئَارأيناإذاحدوثًالهم:ولِقالُ؟المرئياتجنسمنيكدنلموإن

البصريرىأنمحالإنهقالوان!فالبصر،دونالرائييراهُإنماأوسبحرناهُ

يراهُأنتنفىولاالأبصارتراهُانتنفيالآيةلهمفيقالُالعينفيالذي

يدلُلافهذاالأبصار(ثدر!!لاوجل-:-عزقالوإنماالمبصرونَ

الآية.ظاهرعلىيرونهلاالمبصرينأنعلى

وجهةفيالأشعريالامامالاسفراييىالمظفرأبوالامامويويد

الأشعرىأدلةباختصاريذكرويكادبالأبصارتعالىاللةرؤيهَفينظره

الكريمةالآياتذاتفيذكر،والسنةالكتابخلالمنالرؤيةجوازفي

:((الدينفط))التبصرفيالإسفراييىفبقولالرؤيةجوازتوك!الى

لامالأنهبالأبصار،رؤيتهوتجوزُيركط-سبحانه-القد!مإن"

جازتوجوكلهصحماوكلكالمعدوم.وجودهيتقررلمرؤيتهتصح

منهاكئيرةاللةكعابفيالمسالةهذهودلائل.الموجوداتكسائررؤيظ
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اللغةفيأطلقإذاواللقاء،(1)!سلاميلقوقيوم!تحيعهم:تعالىقوله

والتماسبالذواتالتلاقىفيهيجوزلاحيثخصوضاالرؤيهَعلىوقع

.(2)!ناظرةرهاإلى"ناضرةيومغذ!وجوه:تعالىقولهومنهابينهما.

قترٌوجوههميرهقُولاوزيادةالحسنىأحسنوا!للذين:قوله:منها

علىزيادةولا(3)!خالدونفيهاهمالجنةأصحابُأولئكذلةولا

تفسير!الرسولعنوردوقد.جلالهجلالربرؤيةغيرالجضةنعيم

بر)لهتمال:السلامعليهموسىقصةفيقولهومنهابذلكالآيةعذه

لالكانجائزةالرؤيةتكنلمولو(")!ترافيلنقالإليكأنظرأرفي

فيقالوتعالىسبحانهفإنهوأيضًابالنبوةموصوفهومنيتمناها

يرىأنيصحأنهعلىدليلوفيهأرى،لنيقللموترالهنما!)لن:جوابه

الرؤيةنفىخصولماأرى،لنيقوللكانرؤيتهيصحلاكانلولأنه

(ْ)الأبصار(يدركوهوالأبصارتدركط!لا:تعالىقولهومنها.به

اللةبينثم.يدركهبعضهاأنمفهومه.تدركهلاالأبصارجميعأنيبين

رهاإلى*ناضرةيومئذ)وجوة:فقاليدركلاومنيدركمنسبحانه

فيالفريقينبيننرقكماعنهمحجوبةالباسرةالوجوهوأن(6)!ناظرة

محجوبةالسودفالوجوه.(7)4وجوهوتسودُوجوهتبيضُم!يو:قوله

.44:بحزالأا(1)

.23-22:القيامة(2)

.26:ى!نور(3)

.143:الأعراف(4"

.103:"5(الأنعام

.22،23:القيامة(6"

.106:عمرانل؟(7"
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خصِ!البيأنثم،إليهناظرهالناضرةالبيضوالوجوهعنه،

ترونكماْالقيامةيومربكمسمرونإنكم:فقال،الحالةهذهلأصحابه

الرؤية؟ية.عليهقيدالحديثوفي،رؤيتهفيتضامونَلاالبدرليلةالقمر

فإنيومئذوتدركهالقيامةيومغيرفيالأبصارتدركهلا:قالفكأنه

المقيد.علىيحملالمطلق

المعتزلة:علىوالجطعةالسنةأهلرد

قال:حيثمفحمَا،قويًااَدرالمعتزلةعلىالقيمابنالعلامةرد

تدر!!لا:الآيةبهذهبالرؤيةالاستدلالوجهتيميةابنشيخناقرر

ألتزمأناليوقال،وألطفهتقريرأحسنالأبصار!يدركُوهوالأبصار

ذلكوفيإلاباطلهعلىصحيححديثأوب!يةمبطليحتجلاأنه

جوازعلىوهي،الآيةهذهفمنهاقولهضيَمنعلىيدلُماالدليل

سياقفيذكرهاإنماسبحانهاللّهفإنامتناعها.علىمنهاأدلالرؤية

العدمُوأمّا،الثبوتيةبالأوصافيكونُإنماالمدحأنومعلومالتمدح،

بالعدموتعالىتباركالربيمدحوإنمابه،يمدحولابكمالفليىالمحض

كمالالمتضمنوالنومةنّسلابنفيكتمدحهوجوبئاأمرَاتضمنإذا

والاعياءاللغوبونفى-الحياة،كمالالمتضمنالموتونفيالقيومية،

والظهروالولدوالصاحبةالشريكونفي،القدرةكمالالمتضمن

المتضمنوالشرب،الأكلونفى،وقهرهوألهيتهربوبيتهكماالممضمن

كمالالمتضمنإذنهبدونعندهالشفاعةونفىوالغئ،الصمديةكمال

وعلمهعدلهكمالالمتضمنالظلمونفي،خلقهعنوغناهُذفحيده

علمهكمالالمتضمنعلمهعنشىءوعزوبالنسيانونفى،غناه؟

وصفاته.ذاتهلكمالالمتضمنالمثلونفيإ.حاطظ،و

المعدومفإنثبوتيًا،أمرَايتضمنلامحضبعدميتمدحولهذاْلم
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هويشتركبأمرالكامليوصفولا.العدمذلكفيالموصوفيشارك

لم،بحاليرىلاأنهتدركط(الا:بقولهالمرادكانفلوفيه،والمعدوم

العدمفإنذلك،فيلهالمعدوملمشاركة،كمالولامدحذلكفيش!ي

يمدحأنيتعالىجلالهجلوالربالأبصار،تدركهولايرىلاالصرف

بهيحاطولايدركولاىىأنهالمعئفإذا،المحضالعدمفيهيشاركه.مما

غايةعلىيدلُالأبصار(تدركهالا:فقوله:-ةَللا-رحمهقالنْاإلى

به،يحاطُبحيثيُدركلالعظمتهوأنهشيءكلمنأكبروأنهعظيمة

.(1)الرؤيةعلىزائدقدروهوبالشيءالإحاطةهوالادراكفإن

يوملربهممنينالموًرؤيةنفيعلىالأعرافب!يةالمعتزلةواستدل

ربيقالربهوكلمهلميظتناموسىجاء)ولما:تعالىيقولحيثالقيامة

مكانهاستقربانالجبلإلىانظرولكنترايئلنقالإليكأنظرأرفي

اَّملفصَعقاموسىوخزدكأجعلهللجبلهُبرتجفىفلمًاترافيفسوف

.َأ!11!عراف:341المؤمنينأؤلُوأناإليكتُبتُسبحانكقالأفاقَ

لماالسلامعليهموسىوإنالتأبيد،تفيدلنإن:المعتزلةيقول

مماتابقدوأنهلحيك،يجوزُلاعماأنزهكأي:سبحانكقال:أفاقَ

.(3)الرؤيةطلبوهومنهوقع

المعتزلة:المعتزليبالكبىالمعروفالبلخيالقاسمأبوويقول

الحواسمنشيئَاوإنكالأشياء.لاشىءذكرهجلاللّهأنعلىمجمعة

(خرةلا(.ولادنيافييدركهلا

.102ص،الأرواححادي،القيمابن(1)

.264ص،الخمسةا.لأصولشرحالجبار،عبدالقاضي(21

الدارالسيد،فؤادتحقيق،المعتزلةوطبقاتالاعتزالفضلانجبار،عبدالقاضي(3،

.63صهـ،1393الترنسية،
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إلىيؤديالرؤيةإثباتبأنزعمهمهوالرؤيةبنفىقولهموسبب

.مخصوصومكانجهةفيمحدودَاجسفاوتعالىسبحانهاللَةيكونأن

قائلاَ:الأعرافب!يةالمعتزلةاستدلالعلىالطحاويةشارحويرد

كاالآخرةفيالرؤيةنفيعلىيدلُذلكوأنبلن،النفىتأبيددعواهماَّمأو

قوله:مع،19البقرة:ه1أبذا!يتمنوه)ولن:تعالىقالأطلقتإذافكيف

كانتلوولأنهاالزخرف:1.771!كُّبرعليناليقضيمالكُيا!ونادوا

تعالى:قالذلك.جاءوقدبعدها.الفعلتحديدجازلماالمطلقللتأبيد

لاالن(أنفثبت،180أبوسف:أبي(لييأذنحتىالأرضأبرح!فلن

.المؤبد)1(النفيتقتضي

نألهم:وقالعنيفااَدرالمعتزلةعلىردفقدالقيمابنالإماماٌمأ

تقدمماأجلمن:وقال،قصرهفتفيدالن(اّمأالنفى،طولتفيدالا(

فيالمعتزلةقصوريُعلمالا(فيوطولهالن(فيالنفيمعئقصورمن

واحتجوا،الدوامعلىالنفيعلىتدلالن(جعلواحيثالئهكلامفهم

وبينبينهمحالتالخبيثةبدعتهمأنبهذاوعلمتُ!ترافي)لن:بقوله

عنمحجوبَاتجدهبدعهَصاحبكلوهكذا.ينبغيكمااللَةكلامفهم

القر؟ن)2(.فهم

ماالتوبةهذهأنفالحقيقةإ!ك!!تُبتُ:موسىقولُاَّمأو

من(إليك"ثبت:قولهفيمجاهدقال،الإطلاقعلىمعصيةعنكاش!

عندلهوالخشوعالإنابةجهةعلىقاله:وقيلالدنيا،ىِفالرؤيةمسالة

عنكاشاماالتوبةهذهأنعلىالأمةأجمعتوقد،الآياتظهور

.(+معصية

.421ص،\ب،الطحاويةشرح،الحنفىالعزأبىابن(1)

.96ص،\بالفوالد،بدائع،القيمابن(2)

.279ص،7!،القر؟نلأحكامالجامعالقرطى،(3)
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لربهمالمومنينرؤيةمسألةوالجماعةالسنةأهليثبتهكذا

تعالى:اللّهقولالنقليةالأدلةفمنوعقليةنقليةبأدلةوتعالىسبحانه

منكثيرفسروقد.126:ىنريأ!وزيادةالحسنىأحسنوا!للذين

بذلكوقال،تعالىاللةوجهإلىبالنظروالزيادةبالجنةالحسئالعلماء

بنوحذيفةالصديقبكرابوقالفقد.والتابعينالصحابةمنكعثير

الزيادةوأن،الجنة)الحسئ،الآيةتفسيرفيعنهما-اللة-رضياليمان

.(1)(تعالىاللّهوجهإلىالنظر

*ناضرةيومئ!)وجوه:تعالىاللةقولفيالبصريالحسنوقال

اللةحسنها،الحسنة:الناضرةقال.122،33:ةمايقلا1!ناظرةرهاإلى

جلربهاإلىتنظروهيتنضرأنلهاوحقوجل،عزرهاإلىبالنظر
-".(2)جلاله

رؤيةإثباتتؤكدالى!اللّهرسولأحاديثالنقليةالأدلةومن

البخاريرواهُالذيالصحيحالحديثففي،القيامةيوملربهمالمؤمنين

رسولياقالوا:ناسئا،أنعنه-اللّه-رضىهريرةأبيحدشكا،ومسلم

لهضمامون!))هل:!اللّهرسولفقالالفيامة؟يومربنانرىهل،هّللا

درووئهلإنكم:قال،هّللارسوليالاقالوا:البدر؟ليلةالقمررؤية

كلىلك((.

كناقال:عنه-اللّه-رضيالبجلىاللةعبدبنجريروحديث

:)،إنكمفقال.عشرةأربعلبلةالقمرإلىفنظرَ،!البيمعجلوسَا

ن-؟،رؤيتهليكضامونلاه!ا،ثرونَكطعيا"Uربكمسترونَ

للنشر،رمادىالقخطان،صعيدمحمدتحقيق،السنةحبل،بنأتبناللَةعبد(1)

.4711برقمهـ،4411،السعوديةالعربيةالمملكةالدمابم

.479برقم،السابقالمرجع(2)
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الفروبوقبلالضمسطلوعقبلصلاةعلىتغلبواألااستطعتم

.ياالبخارأرواهُفعلوا((!

:!اللةرسولِقالقال:عنه-اللّه-رضيصهي!بوحديث

أزيدكم،ائ!يثلكريدونَوجل:عزاللةيقول،الجمةأهللو!جند،،إذا

ال:قالظر.منوتنجيناوالجنةتدخلناالموجوهنا.تبيضالم:لههقولون

عزرهمإلىالنظرمنإليهمأحبًفهميئًا(عطوالمابالحبفيكشف

.مسلماا((جلو

تعالىاللّهأنعلىوفقهائهموالجماعةالسنةأهلعلماءأجمعولقد

حنيفهَوأيمالكالامامبذلكوقال،القيامةيومالايمانأهلسيراهُ

أحمد.والامام،والشافعي،النعمان

السعادةأهلُوأمّاالشريعة"ا:"اكتابهىِفالآجريالإمامقالوقد

يشركوالمو،وحدهباللّهف!مخوا،الحسنىاللةمنلهمسبقتالذينِمنهم

قبورهمفيفهمذلكعلىفأماقم،بالفعلالقولوصدقواشيئا،به

سأعينهموجلعزاللّهإلىالموقفوفييبشرونالمحشروعنديُنعمون،

وللحور،يتفكهوننعيمهاوفي،وافدونذلكبعدالجنةوإلى،ينظرون

أبدَاالكر3مولاهمجواروفي،يخدمونلهموالولدانمعانقون،العين

الكر3وجههإلىوبالنظرزائروندارهفيوجلعزولربهم،حامدون

منهوالسلاموجلعزاللةمنلهموبالتحية،مكلمونو-له،يتلذذون

الفضلذوواللّهيشاءمنيوتيهاللةفضلُذلك،يكرمونعليهم

العطم"؟(.

.152ص،يعةالشر،يحرلآا(؟)

http://www.al-maktabeh.com
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القيامةيوملربهمالمؤمنينرؤيةإثباتعلىالعقليةالأدلةعناَّمأ

فإنالوجود،دليلالإبانةكتابهفيالأشعريالحسنأبيالامامذكرفقد

يُرىأنيجوزُلاالذيلأنرؤيتهجوازعلىدليلوجلعزاللّهوجود

نأمستحيلغيركانمثبتَاموجودَاوجلعزاللّهكانفلفا،المعدومهو

وجل.عزنفسهيرينا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الثامقالمبعث

"الق!و
-تمهيد.

القدر.منالمعتزلةموقف-

وألهعالالقدرمسألةمنةرعا!ثألاموقف-

العباد.

مسألةمنوالجماعةالسنةأهلموقف-

البد.أفعالخلق

.المطهرةالسنةفيبالقدرالإيمان-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الثامقالمبعدث

القدر

تمهيد:

قدرتعالىاللّهأنقفاإذاااابقدر:تعريففيالقرطىالإمامقال

إيجادها،قبلوأزمانهاوأحوالها،مقاديرهاعلم!عالىأنهفمعناهُالأشياء

وابسفليالعلويالعالمفيمحدثفل!عبمه،فيسبقمامنهاأوج!دثم

دينمنالمعلومهووهذا،وإرادتهوقدرتهتعالىعلمهعبنصادرإلا

.(1)ااالبراهينعليهدلتالذيالماضينالسلف

قبلالكونفيماسائررَّدققدوتعالىسبحانهاللةأنيعىوهذا

من"تعالىاللَةقدرهلماطبقَاالمحفوظاللوحفيالكونفيمافكل،وقوعه

اًنفسكمفيولاالأرضفيمصيبةمنأصابَ)ما:"تعالىيقولقبل.

الحديد:221.يسير!1الثهعلىذلكإننبرأهاأنقبلمنكتبفيإلا

قبلالخلائقمقاديراللةبتك)):!اللّهرسولقال،مسلمصحيجوفي

علىوعرشه:قالسنة،ألفبخمسينوالأرضالسماواتيخلقأن

.((ءلا

طعمتجدلنإنكبييالابق:قالأنهالصامتبنمجبادةوعن

يكنلمأخطأكوماليخطك،يكنلمأصابكماأنتعلمحئالإيمان

القلم،اللّهخلقماأول،)إنيقول:ْ!اللّهرسولحمعتُ،ليصيبك

كلمقاديراكتب:قال.؟أكتبوماذا،ّبر:قال،اكتب:فقال

،ثن:يقول!اللةرسولحمعتُبىيا((ةع!لاتقومحتىشيء

ال!رمذيا.1؟(ينلهليسا!هغ!ررعلىمات

.148ص،17جصتفسر،)1(القرطى،
http://www.al-maktabeh.com
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)،واعلمعنهماْ-:اللّه-رضىعباسلابن!اللّهرسولوقال

قدبشيءإلاينفعوكلمبشيءينفعوكأنعلىاجتمعتلوالأمةأن

إلايضروكلمبشيء،يضروكأنعلىاجتمعواولولك،اللّهكتبه

(!الصحفتفَجوالأقلامرُلعتعل!يك،اللةكتبهقعدبشيء

.يامذلتراا

والفكلالعكصفهو:القفيا،اَفأ

وقضاء.والفصلالقطعالقضاءأصلُالأئر:لابنالخهايةوْفي

المقرونالقضاءومنه.الخلق.ممعئفيكونمنهوالفراغإحكامهالشىء

:)فقضاهنتعالىكقوله،الخلقوبالقضاءالتقدير،بالقدروالمرادبالقدر،

والقدرفالقضاءخلقهبن،أكما0112:أنصدت!يومينليل!طواتس!بح

الأسابمى.ممترلةأحدهمالأنالآخر،عنأحدهماينفكُلا،متلازمانأمران

بينهما؟الفصلرامفمنالقضاء،وهوالبناء.ممزلةوالآخرالقدر،وهو

.(1)ونقضهالبناءرامفقد

العقيدةفيالإيمانأركانمنركنوالقدربالقضاءوالايمان

وكتبهوملالكتهباللّهتؤمنأن))الإيمان:!اللّهرسوللاَهلالإسلامية

((تعالىاللةمن،ومرهحلوه،وشرهخيرهبالقدروتؤمنورسله

.مسلماا

واحدةإلاانُرمأومابقدرخلقناهُثيءكل،لا!اٍ:تعالىويقول

ْ.1،9:رمفلا1بالبصر!كلمح

!هّللارسولقال:قالعنه-اللة-رضىاللّهعبدبنجابروعن

والأثر،الحديثغربنيالنهاية،الجزريالمباركالسعاداتأي!،ن!دلامجدْالأثرابن(1،

.78ص،4!س،\vii،بروت،العربىالتراثإحياءدارط
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ماأنيعلمحتى،وفرهخيرهبالقدريؤمنحتىعبديؤمن)الا:

الترمذيإ.أليصيط"يكنلمأخطأهوما،لخطئهيكنلمأصابه

أمة(شركتومائمة،9يالاهراكالالطامةهلكت))ما:!اقهرصلفال:فال.-تاقصضياولصلنعرووعن

.(؟،((ردفلادايكذيىاهراكلأددءوكانالالط

العباد:أفعالفيوالجهميةالصيةرأككا

العبد،عنحقيقةالفعلنفي،الجبريةمذهب:الشهرستانييقول

هووإنما،بالاستطاعةيوصفلاالعبدإذ،تعالىالربإلىوإضافظ

اللّهيخلقوإنمااختيار،ولاإرادةولالهقدرةلا،أفعالهفيمجبور

،الجماداتسائرفييخلقماحسبعلىفيهالأفعال-وتعالى-سبحانه

والعقابوالثواب.الجماداتإلىتُنسبكمامجازاالأفعالإليهوتنسب

جبرَا)2(.كانأيضَافالتكليفالجبر،أثبتوإذاجبر.

القدر:مقالممتزلةموقف

نأيرونَالجبريةكانفإذا،الجبريةخلافالمعتزلةأنالمعروفمن

وأن،أفعالأصحابليسواالبشروأن،أفعالهعلىمخيرغيرالانسان

ذلكعكسيرونالمعتزلةفإن،مجازيأمرالإنسعانإلىالفعلنسبة

لها،اختيارهفيحر،أفعالهعلىقادرالإنسانأنيرونحيثتمافا،

رأيهمعلىالمعتزلةاعتمدوقد،افعالهفيمختارالمعتزلةرأيفيفالانسان

كانفلووكفر،ْوكذبظلمهوْماالعبادأفعالني)أن:بقولهمهذا

كانشيثَافعلمنلأن،تعالىخلقهمنالقبائحتلكلكاش!خالقهااللة

الفقي،حامدمحمدتحقيق،ةع!رشلاالآحري،الحسنينمحمديكرأي!الامامالآجري،(1)

.199ص،\9A1"،لبنان،ي!وتالعلصيئالكت!دارط

.211ص،\جص،والنحلالملل،الشهرستاني(2)
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.(؟)لجوعزحقفييجوزُلاماوهذا،إليهمنسوئاالشىءذلك

جعلواولذا،الظلميفعلولا،عادل-وتعالى-سبحانهفاللّه

عنها.مسئولاَ،أفعالهاختيارفياَرحالانسان

لهذهواحدةبعيننظراوالمعتزلةوالقدريةالجبريةْأنوالحقيقة

.ممترلةالحكمعليهيجريمنفعلاَكونهالإنسانشهدتفالجبريةالمسألة

فاعلأيجعلوهلموالأشجار،حركات.ممترلةحركتهوجعلوا،والمحلالآلة

المجاز.سبيلعلىإلا
-!للحض1َ

وكل،فعلهفيمنفعلغيرمحضافاعلاكونهشهدت:والعَدلمية

كلاأعطواوالاعتدالالعلموأهلُعوراء،بعيننظرالطائفتينمن

بالآخر)2(.الأمريناحديبطلوالموحقه،المقامين

العباد:وأفعالالقدرمسالةمقةرعا!فيألاموقف

الإيجييقولوالجهميةالجبريةجهةإلىقويَاميلأالأشاعرةيميل

.(3"أفعالهجميعفيمجبورالعبدإنالأشعرىِ:

العبدإنيقولونحيثالأشعريالكسبمذهبأصحابوهم

قدرةللإنسانيثبتونَفهم،الحقيقةعلىبفاعلليسأنهأيفعلهيكسب

لها.تأثرولا

العهاد:أفعالخلقمسالةمقوالجماعةالسنةأطموقف

يقول.16:الصافات1كعملون!وماخلقكم)والهّه:تعالىيقول

مصدرية)ما(تكونأنيحتمل:الآيةهذهتفسيرفيكثيرابنالامام

.36ص،3!سالغصل،حزم،ابن(1"

.72هعى،العليلشفاء،القيمابن(21

.423ص،المواقف،لأمجيا(3،
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الذى.ممعئتكونأنويحتمل،وعملكمخلقكمالكلامتقديرفيكون

والأولمتلازمالقولينوكلاْ،(تعملونوالذيخلقكم)واللّه:وتقديره

.(1"رهظأ

جبرئاموقفَاليسالمسألةهذهمنوالجماعةالسنةأهلوبوقف

مشيئتهلهفهوالحقيقةعلىفاعلالعبدأنيرونَفهم،الاطلاقعلى

اللةمنتكونالعبادفأفعال،وقدرتهاللّهمشيئةعنتخر-جلاولكنها

وفعلاً.كسبًاالعبادمنوهيوتقديراخلقًا

))مذهبالعباد:أفعالمسالةفيتيميةابنالاسلامشيخيقول

لا،ومليكهوربهشىء،كلخالقُتعالىاللّهانوالجماعةالسنةاًهل

علىوهويكن،لميشالموماكان،شاءما،سواهخلقولاغيرهرب

وطاعةاللةبطاعةمأمورٌوالعبدُ.عليمشىءوبكلقدير.شيءكل

كانأطاعفإن.!رسولهومعصيةمعصيتهعنمنهي!ند.رسوله

عليههّلدوكان،والعقابللذممستحقًاكانعصىنواٍ،نعمةذلك

كائنذلكوكل.تعالىاللةعلىلأحدحجةولا،البالغةالحجة

علىأهلهاويثيبُبها،ويأمرالطاعةيجبلكن.ومشيئتهوقدرهبقضائه

ويهينهم،أهلهاويعاقبعنها،وينهىالمعصيهَويبغض،ويكرمهمفعلها

الشرمنيصيبهوما،عليهبهاأنعمَفاللّه،النعممنالعبديصيبوما

.(2)((ومعاصيهفبذنوبه

اللةبقضاءالايمانمسالةعلىوالجماعةالسنةأهلاستدلوقد

عليهدلماإلىيرجعفمذهبهموالسنةالقر؟نبنصوصوقدرهتعالى

اللة-رضىمسعودبناللّهعبدالجليلالصحايقال.الشريفينالكتابين

.13ص،4بتف!بمير،يهر،ابن(1)

(r)63ص،8ب،فتاوى،تيميةابن.
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ويعلمويقربالقدريومنَحئ،الايمانطعمرجليطعملاواللّهعنه-:

.(1)الموتبعدمبعوثوأنهمخرجميتأنه

فيءكلال،إ):تعالىقالالمعئ.هذاتؤكدالقر(نونصوعى

الخلائقوهدىقدزارّدقأي:تفسيرهفيكثيرابنقال.بقدر!خلقناهُ

اللّهقدرإثباتعلىالسنةأئمةالكريمةالآيةهذهيستدلولهذا،إليه

تبرمها،قبللهاوكتابظكونهاقبلالأشياءعلمهوهولخلقهالسابق

منمعناهافيوردوماالآياتمنشاكلهاوماالآيةبهذهوردوا

عهدأواخرفينبغواالذينالقدرلِةالفرقةعلىالثابتاتالأحاديث

.(2)الصحابة

المطهرةالسنةثيبالقدرالايمان

اللّه-رضىمسعودبناللةعبدحديثمنالصحيحينفيثبت

أحدكم))إن:المصدوقالصادقوهو!اللّهرسولحدئنا:لاَهلعنه-

مثلعلقةذلكفييكونثميوفا،أربعينأمهبطنفيخلقهيُجمعُ

فيهلهنفخالملكيرسلىُثمذلك،مثلُمضفةذلكفييكونثمذلك،

وأوشقي،وعمله،وأجلهرؤقه،يكتبُ،كلطتبأربعويؤمرُالروح

ماحتىالجنةأهلبعملليعملأحدكمإنغيرهإلهلافوالديسعيد،

،+لهئعم!بعمل*اهلين!لاعليليلهيسبق،ذراعإلاوبينهابينهيكون

وبينهابينهيكونماحتىالنارأهلبعملليعملُأحدكموإنالظر،

فيدخلها((.الجنةأهلبعملليعملب!لاعليفيسبقُذراعإلا

القدرمسألةفيوالجماعةالسنةأهلعقيدةبطةابنالامامويبين

.8121برقم،والجطعةالسن!اهلأصولشرح،اللالكائي(1،

.267ص،4بالعطم(القر؟نتفسيركئرر،ابن(2)
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وكئيره،وقليله،ومرهوحلوهوشرهخيرهبالقدرالايمانيجب:فيقول

يعأنأرادالذىالوقتفيالعباد،علىوجلعزاللّهمنواقعمقدور

أصابماوأن،هّللاعلمبذلكسبقماعلىيتأخرولاالوقتيتقدملا

يكنلمتقدموما،ليصيبهيكنلمأخطأهوما،ليخطئهيكنلمالعبد

وثبوت،الدلائلصحةمنهذافي،ليتقدميكنلمتأخروماليتأخر،

يقدرولادفعهيمكنلا!ءماالمصطفىوأخبارالقرآنجميعفيالحجة

وأهل.قدرهفيومنازعتهوجل،عزاللةعلىبالافمراءإلاردهعلى

السماواتفييكونشيءولاكانشىءليسأنهعلىمجمعونَالايمان

والخلق،وقضاهوشاءهوجل--عزاللّهأرادهماإلاالأرضفيولا

اللّهسلطانفييحدئواأنمنأنفسهمفيوأعجزقوقمفيأضعفكلهم

،قضاءهويردونَمشيئتهويغلبونَ،مرادهفيهيخالفونَشيئَاوجلعز

خالففمن،خلقهعلىوجلعزاللّهمننريضةلازمحقبهذافالإيمان

ويضيفهاوجلعزدئةالمقاديريثبتلموفيه،طعنَأوعنهخرجأوذلك

.(؟)الزنادقةأولفهوإليهالمشيئةويضيف

شيخيقولكماوالقدرالقضاءفيوالجماعةالسنةأهلوعقيدة

عليهوكانوالسنةالكتابعليهدل))ماهو:تيميةابنالاسلام

بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولونَالسابمَون

جميعذلكفيدخلوقدومليبهه.وربهشىءكلخالقاللةأنوهو

-سبحانه-وأنهالعباد،أفعالوغرالعبادَأفعالمنلهاالقائمةالأعيان

ولهَد،يكونكانكيفكانلويكنلمومايكونوماكانمالِعلمُ

وأعمالهم،و،حالهمأرزاقهمقدريخلقهمأنقبلالخلائقمقادرقدر

يؤمنونَفهم،وشقاوةسعادةمنإليهيصيرونَماوكتبذلك،وكتب

.213ص،والابانةالشرح،بطةابن(1)
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كان،مالكلومشيئتهشىء،كلعلىوقدرتهشيء،لكلبخلقه

نأقبلإياهاوكتابتهلها،وتقديره،تكونأنقبلبالأشياءوعلمه

.((تكون

فالديى،وكونيديى:نوعانوالقضاء))الحكم:القيمابنويقول

به،الرضايجبمامنهوالكوني،الاسلاملوازممنوهوبه،الرضايجب

يجوزُلاماومنهها،الرضاشكرهاثامومنشكرها،يجبالىكالنعم

بقضائهكانتوإناللّهيسخطهاالىوالذنوبكالمعايببهالرضا

فيقدرهاوإنأنواعها،بكلِوالفساد،المعاصييرضىلاواللّه،وقدره

القولمنيرضىلامايبيتونإدمعهم)وهو:سبحانهفقال،الأزل

سبحانهأخبروقد،وتقديره.ممشيشتهواقعقولفهذا.5811النساء:كاأ

البقرة:1!د!فلايحبُلا)واللّه:سبحانهقولهوكذلك،يرضاهلااًنه

لاكمابتقديرهوقعوإندينَاولاكونَايحبهلاسبحانهفهو.1205

سبحانهواللّه.وخالقهمرهموهووحزبهوفرعوِنَوجنودهإبليسيحب

:فقالويسخطهاويبغضهاويكرههاكثيرةأفعالايمقتأنهأخبر

هذهحملومحال.146:التوبة1فثبطهم!انبعاثهماللّهكره!ولكن

واللّهبالجهاد،أمرهملأنهالأمرية،الدينيةالكراهةغيرعلىالكراهة

ويلعن،،ويذمويعادي،ويسخطويمقت،ويبغضيكرهأنهأخبرتعالى

ويتقدسيكرههسبحانهوهوبه،ويرضىذلكيحبسبحانهأنهومحال

وعيبنقصف!نهبعبدهذلكيليقُلابلبه،الرضاوعنذلكمحبةعن

،ويرضاهوالكفروالبغى،والظلموالشرالفساديحبأنالمخلوقني

ماأعظممنالأصلُوهذا-تعالى-،اللةإلىذلكنسبةيجوزُفكيف

القدر.مثبىمنكئيرفيهغلط

الدينمنكانوماوخلقه؟بربوبيتهمتعلقفهوكونيمنكانفما

الخلقُلهسبحانهنفسهعنأخبرَكماوهو،وشرعهبألوهيتهمتعلقفهو
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الذيفهوودينهشرعهوالأمرُ،فعلهوقدره،قضاؤهفالخلقُوالأمرُ،

خروجولاوشرعَاقدرَاخلقهعلىجاريةوأحكامهرمًاووشرعخلق

فيعصيهالشرعيالديىحكمهوأمّا.القدري-الكونيحكمهعنلأحد

يأمرلاماويقدريقضىفقد،متلازمينغيروالأمرانليالفساقالفجار

ويجتمعُ،يقدرهولايقضيهلا.مماويأمريشرعوقد،يشرعهولابه

يقعلماَغعالأمرانوينتفيواممانَا،عبادهطاعاتمنوقعفيماالأمران

الشرعي.والحكمالديىالقضاءويخفردوالكفر،والفسقالمعاصىمن

فيماالكونيالحكموينفردالمأموريفعلهولموشرعهبهأمرفما

.(1)((المعاصيمنوقع

ابنلِقول!مستقيمصراطعلىربي!إن:تعالىقولهتفسيروفي

فيمستقيمصراطعلىفهو،فيهمبهيتصرفالذيالعدل))هو:القيم

كلهفخبرهُ.وعقابه،وثوابه،ونهيه،وأمره،وقدره،وقضائهوفعلهقوله

كلهعنهنهىوالذي،مصلحةكلهوأمرُهعدل،كلهوقضاؤهصدق

يستحقلمنوعقابه،ورحمتهبفضلهالثوابيستحقلمنوثوابهمفسدهَ،

المضاءوجعلوالقضاء،الحكمبينوفرقوحكمظ.هل!عبالعقاب

الديىالحكميتناولوتعالىسبحانهحكمهفإنللقضاء،والعدلللحكم

ماضيانالعبدفينافذانوالنوعان:القدريالكونيوحكمهالشرعي

أبى،أمشاءفيه،ونفذافيه،مضياقد،الحكمينتحتَمقهوزوهوفيه،

فقدالشرعيالدييوأمّا،مخالفتهيمكنهلاالكونيالحكملكن

.(2)((يخالفه

مكعبةنشر،والتعليلوالحكمةوالقدر،القضاءمسائلفيالعليلشفاء،القيمأبن(1)

باخشصار..585-58.ص،بالقاهرةالتراث

بعدها.وعا،23،ص،الرياض،الحديثةالرياضمكتبةطبعةالفوائد،،القيمابن(2)
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فيه،عدلفهؤالعبدعلى-وتعالى-سبحانهيقضيماكلإن

قضائهافيالعدلوجهفما،وقدرهبقضائهعندكمفالمعصيةقيلفإن

ظاهر.عليهاالعقوبةفيالعدلفإن

ومنشأنلهسوالهذا:فيقولالقيمابنالمسألةهذهعلىيرد

لأنقالوا،لذاتهممتنعوالظلمالمقدور،هوالعدلأنطائفةزعمتأجله

تصرفهيكونفلاشيء،كللهواللّهالغيرملكفيالتصرفهوالظلم

قضاهماعلىيعاقبلاأنهالعدلبلطائفةوقالتعدلاَ،إلاخلقهفي

وقدرهبقضائهليسأنهعلمالذنبعلىالعقوبةمنهحسنفلمّا،وقدره

وإماالدنيافيإماوالذمبالعقوبةالذنبعلىجزاؤههوالعدلفيكون

نأفزعمواالقدروبينالعدلبينالجمعهؤلاءعلىوصعبَ،الآخرةفي

نأيمكنهلم،بالعدلقالومن،بالعدليقولأنيمكنهلمالقدرأثبتَمن

،الصفاتوإئباتالتوحيدبينالجمععليهمصعبَكمابالعَدريقول

فصار،الصفاتبإنكارإلاالتوحيدإثباتيمكنهملاأنهفزعموا

بالقدر)1(.تكذيئاوعدلهمتعطلاًتوحيدهم

وإنوالشكر،المنَّة-وتعالى-سبحانهفلهوفقتأكنفإن.وبعد.

مالدركالعونأستمدُومنه،وحدههّللالكمالفإنقصرتقدكنت

السبيل.سواءوالهاديالموفقوهوفاتى،

-تعالى-اللّهإلىالفقيرالعبدُ

النجارعامر

.42صالفواثد،،القيمابن(؟)
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كظفليالكلامعلمثعريف:(؟)ملحق

للتهانوي.الفنوناصطلاحات

الخوضاستحسانليرسالة:(2)ملحق

الحسنلأبيالكلامعلم!

م!رلييوسفنشرةالأث!عرككا

ضمن،5391بيروت،اليسوعي

للأشعركي.اللمعكتابذيل
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منحصرةلأنهاالعقائدجميعالمراد:ثم.الكلامعلمعن-الباطلةعقائده

إثباقا،علىوالاقضداربهاالإحاطةتتعذرفلاعليهايزادلا،مضبوطة

،العملياتبخلافشبهاتها،دفعوطرقاستدلالاتهاوجوهتتكثروإنما

هويعلمهامنمبلغوإنمابكلها،الإحاطةتتأتىفلامنحصرةغيرهفإتها

.التأمالتهيؤ

الدينيةالعقائدإثباتبهيتعلقأنحيثمنالمعلومهووموضوعه

دينيةععَائداَفإ:العلمهذامسائللأنوذلكبعيدًا.أومَريئاتعلقَا

العقائد،تلكعليهاتتوقفقضاياوإما،للصانعوالوحدةالقدمكإئبات

،الحالوانتفاءالخلاء،وجواز،الفردةالجواهرمنالأجسامكترتب

تعالىصفاتهوكونالمعاد،فيإليهاالمحتاجةالمعدوماتتمايزوعدم

ذاته.فيموجودةمخعددة

للموجودالمتناولالمعلومهوالمسائلهذهلموضوعاتوالشامل

إثباتهابهتعلقالعقالْدمنهو.مماالمعلومعلىحكمفإن.والحالالمعدوم

بعيدًاتعلقاإثباقابهتعلقإليهاوسيلةهو.مماعليهحكموإنتريئا.تعلقا

متفاوتة.مرات

مسائلهمحمولاتيتناولالمذكورةالحيثيةمنالمعلوملاَعيوقد

وأالعقائدمنهومالهيثبتأنهحيثمن:يقالأنفأولى.اًضيأ

ذإ:تعالىاللةذاتموضوعها؟رموي:القاضي-وقالإليهاوسيلة

وعن،والسلبيةالثبوتيةصفاتهياليالذاتيةعوارضعنفيهيبحث

وعنكالحشر،الآخرةفيوإما،العالمكحدوثالدنيافيإما:أفعاله

أفماحيثمنالدنيافيالامامونصب،الرسلكبعثفيها:أحكامه

أفماحش!منالآخرةفيوالعقابوالثوابأولاَ،،تعالىعليهواجبان

لإ.أمعليهيجبان
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ذلكفيأىفيه،وجودهليبينالعلمموضوعأنوهو:بحثوفيه

كونهأو،باطلوهو،بذاتهمبينَاالصانعإثباتكونإمافيلزم،العلم

وهو،الأرمويقالماعلىلا،أوشرعيَاكانسواء(خر،علمفيبيسا

العلم.هذافيالأعلىالمقصودتعالىإثباتهلأنباطلأيضَا

غيرعلممنأدنىالشرعيةالعلومأعلىكونيجوزكيفوأيضَا:

ممامنهأعلىكونهمعشرعيَاعلغاليسماإلىاحتياجهبل؟شرعي

.اَدجيستنكر

الموجودموضوعه))الغزالي((:الإسلامحجةومنهمطائفهَ:وقالت

)الكلام(ويمتازبشيء،د!قمغيرهوهوحيثمنأيموجود،هو.مما

قانونعلىلا،الإسلامقانونعلىفيهالبحثأنباعتبار)الالهي(عن

الالهي.فيكمالا،اوالإسلاموافق،العقل

المسائلهذهمنالحقهوماالاسلامقانونإذ:بحثأيضَارفيه

نأمعقطعَاالاسلامقانونعنخارجةالباطلةالمسائلإذ،الكلامية

.الكلامعلممساثلمنومسائله.الكلامعلمأربابمنالمخطئ

وإرشاد،الايقانذروةإلىالتقليدحضيضمنالترقيوغايته

عليهم،الححةب!قامةالمعاندينوإلزاملهمالحجةبإيضاحالمسترشدين

العلوم-عليهتبتيوأن.المبطلينشبهةتزلزلهاأنعنالدينقواعدوحفظ

وإليهأساسهاف!نهالشرعيةالعلوممنعداهُماعليهيبتىايالشرعي!،

مكلفقادرلمعاصانعوجوديثبتلمماف!نهواقتباسها.أخذهايؤول

فقه،علمولاتفسير،علميتصورلمللكتبمزلللرسلمرسل

بدونهفيهافإلآخذمنه،مقتبسةالكلامعلمعلىمتولهَفةفكلها،وأصوله

الدراين.بسعاد!الفوزبهلها.الأمورهذهوغاية.أساسغيرعلىكبان

يستلزمالغايةشرففإن:شرفهأي،الكلاممرتبةتبينهذاومن
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ملعق)1(

wAلا!اعل!تع!يفاق

للتهانوككاالفنوقاميطلاحاتكشاقفي

-رحمهحنيفةأبووحماهُ،اَضيأالدينباصوليسمىالكلامعنم

النظربعلمويسمى:السلوكمجمعوفيالأكبر،بالفقه-تعالىاللّه

.والصفاتالتوحيدبعلمويسمى،اَضيأوالاستدلال

الفرعيةبالأحكامالمتعلق))العلمللتفتازاني:العقائد(())شرحوفي

يأ،الأصليةوبالأحكام،والأحكامالشرائععلميسمى،العمليةأي

انتهى..((والصفاتالتوحيدعلملِسمىالاعتقادية

بإيراداليرعلىالدينيةالعقائدإثباتعلىمعهيقتدرعلموهو

مطلفاالتصديقأو،الأعممعناهُ:بالعلمفالمراد.الشبهودفعالحجج

المعلومبهيرادأنويمكنودلائلها.العقائدنيالمخطئإدراكليتناول

العلممعأيمعه،يقتدرمعلومأىعلم:يقالبأنتكلفبنوعولكن

المعيةوبإطلاق.الضامةالقدرةعلىتنبيهالاقتدارصيغةوفي..إغ.به،

معالعقاثديحميعالعلمعلىالتعريفينطبقالدائمهَ.المصاحبةعلىتنبيه

ذلكعلىالقدرةتلكلأن؟الشبهورد،الأدلةمنإثباتهاعليهيتوقفما

منهاتستفادالىبالقوانينالعلمدون،العلمهذاتصاح!إنماالإثبات

يأحفظإلىيتوسلالذي،الجدلعلمودونفقط،الدلائلصور

لهاختصاصفلاسلم،وإنذلك،علىتاماقتدارفيهليسإذيرادوضع

به،اختصاصنوعلهماالحدهذامنوالمتبادرالعقائدهذهبإثبات

تلكعليهتترتجاليسإذمثلاَ،الكلاملعلمالمجامعالنحوعلمودون

المرتيبذلكفيلهمدخللابلالتقادير،جميععلىاَمًلادالقدرة

"أصلاً.العادي
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بالفعلالاثباتأنإلىإشارة)يثبت(على)يقتدر(اختياروفي

انتفاءعلىاستعمالهشيوعمع)به(على)معه(اخضيارهوفي،لازمغير

.العاديالترتبالمرادإذ)الباء(منالمتبادرةالحقيقيةالسببية

لرةبأنإشعار)تحصيلها(علىالعقائد()إثباتاختياروفي

ليعتدالشرعمنتؤخذأنيجبالعقائدوبأنالغير،علىإثباتهاالكلام

علىهناالإثباتحمليجوزولافيه،العقليستقلمماكانتوإنبها.

عنخارجَابالعقائدالعلميكونأنمنهيلزمإذ،والاكتسابالتحصيل

قولنا:في)الباء(منوالمتبادر.بطلانهفيخفاءولاله،ثرةالكلامعلم

السببيةعلىحملهاوجبسلمولئن.السببيةدونالاستعانةهو)بإيراد(

السابق.التنبيهذلكبقرينة.الحقيقيةدونالعاديهَ

بلالأمر،نفسفيكتلكهيماوالشبهبالحججالمرادوليس

المخطئ.تناولعلىبناءللإئباتتصدىمنزعمبحسب

أنهايردحئمعينا،غيرَاالعقائدعليهيئبتالذيبالغيريرادولا

عنالمحدودفيخرج،اًعطقإئباتهاعلىاقتداريبقلممرةعليهأئبتتإذا

ذلكمعيحصل-أيمعهيقتدربأمورعلماًنهالحدفحاصلالحد،

علىالدينيةالعقائدإثباتعلىتامةقدرةعاديًا-دائمًاحصولاَالعلم

إشارةالحججفإيرادعنها.الشبهودفعالحججبإيرادإياهوإلزامهاالغير

المانع.انتفاءإلى:الشبهودفع،المقتضىوجودإلى

تعالىاللّهكقولنا:الاعتقاد،نفهـىبهيقصدمابالعقائد:المرادئم

قدإذواح!،الوتركقولنا:العملبهيقصدلابصير،حميع،قادرلمعا

الفقه.للعملياتدون

صوائاكاش!سواء،!مخمددينإلىالمنسوب:بالدينيةوالمراد:

إثباتعلىمعهيقتدر-الذيالبدعأهلعلميخرجفلاخطأ،أو
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تأيدتوقد،العقلصريحبهايحكم)يقينية(دلائلهوأيضَا.العلمشرف

الوثالهَةفيالغايةهي-بالنقلتأييدهامعالعقلشهادة-أيوهيبالنقل

الدليل.صحةفيشبهةحينئذتبقىلاإذ

هو،لمعلومنظريحكمكلفهىالمقاصدهياليمسائلهوأبمّا

إثباتعليهيتوقفأوالدينة،العقائدمن-النظريالحكمذلك-اى

منها.شيء

كلها،الشرعيةالعلومإليهتختهىإذ،الأعلىالعلمهووالكلام

؟خر.علمفيتبينمبادئلهفليستوحيئياتهاموضوعاقاتثبتوفيه

فتلكأيفهيفيه،مبينةأوبنفسها،مبينةاّمإمبادئهبل.غيرهأوشرعيَا

لامنهأخرلمسائلومبادئالحيمية،هذهمنلهمسائلفيهالمبينةالمبادئ

مسائلالكلاميةالكتبفيوجدتخلوالدوريلزملئلاعليها،تتوقف

منفذلكعنهاالشبهفع&ولاأصلأ،العقائدإثباتعليهايتوقفلا

يستمدالكلامفمن.الكتابفيللفائدةتكثيرَابه؟خرعلممسائلخلط

رئيسفهوأصلاً.غيرهمنيستمدلاوهو،الشرعيةالعلوممنغيره

بالجملة.الإطلاقعلىالشرعيةالعلوم

بالصانعالمتعلقةالدينيةالعقائد-لإثباتدونواقدالإسلامفعلماء

علمَاوالمعاد-النبوةمباحثمنعليهايتفرعوماوأفعالهوصفاته

فيهمحتاجينيكونواأنيرضوالموفيها،الحقكلمةإعلاءإلىبهيتوصل

العقائدتلكيتناولوجهعلىموضوعهفاخذواأصلاً.؟خرعلمإلى

توقفهاكانسواءالعقالًد،تلكعليهاتتوقفاليالنظريةوالمباحث

ذلكجميعوحعلواصورها.باعتبارأوأدلتها،موادباعتبارعليها

عداهُ،عمانفسهفيمستغنيَاعلمَافجاءهذا.علمهمفيمطلوبةمقاصد

؟خر.علمفي*تبينمبادئلهليس
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فيالكلامعلىقدرةيورتف!نهبالكلامتسميتهوجهوأمّا

مسألةأنودأفيكذا(لابالكلاموTعنونتأبوابهلأنأو،الشرعيات

التقاتل.فيهكثرحئأجزالًهأشهرالكلام

لابتنائهاالشرعيةالعلومأصلفلكونهالدينبأصولتسميتهوأئا

عليه.

أحمائه.منالبواقيفيالقياسهذاوعلى

المواقفكتابايقصدالمواقففيشرحماخلاصةكلههذا

.الايجياالدينلعضد
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(2)!لعم

الكلاورررفيا!وفىاستعساق!ورسات

الألن!عرككا)1(الح!قلأبي

الرحورالرحمقاللهر!عب

ألهوعلىمعمدسطئاعلىاللهوميلىالمإلمنرلقللهالعمدُ

أجمعينوسلصوميعبه

اللةعبدبنإبراهيمبنالحسنأبوالدلِنجالالإمامالشيخأنبانا

المعاليأبوالدينفخرالعالمالامامالفقيهأنبأقال:بخطهأجازهالقرشى

فيأحمعُوأتاعليهقراءةالموصليبركةبنمحمدبنالفرجأبيابنمحمد

ستسنةشوالمنالثامنالثلاثاءيومببغدادالسلطانبسوقمسجده

ابنالمباركمنصورأيالصدوقالإمامالشيخعلىقرأتلهخيلمائة

البرهريةبرباطالمعروفبرباطهعرضكيومالبغداديمحمدبناللةعبد

به.فأقرمائةوصوسبعينثلاثسنةمنالسلاممدينةشرقي

الرحيمعبدالفضلأبوالدينجمالالحافظالامامالشيخااحدثنا

سنةالأخوةبابنالمعروفإبراهيم)بن(محمدبنمحمدبنأحمدابن

بنمحمدبنالكر3عبدالنصرأبوأنبأنامائةوحمسوأربعيناثنتين

ععتُ:قالمهدىبنعلىحدثنا،رستمبنعليأنبأالشيرازىهارون

الأشعرىإحماعيلبنعليالحسنأباالمشايخشيخالأوحدالشيخ

:يقولعنه-اللة-رضي

الطبينو،لهالبيمحمدعلىاللّهوصلىالعالمينِّبردئةالحمدُ

المنتخبين.الأئمةوأصحابه

للأشعرى.اللمعمحعابضمن،901"بىوت،اليسرعيمكارثيسشف،نشرة(1)
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عليهمثقلمالهمرأسالجهلجعلواالناسمنةفًلاطفإنبعدُ.أفا

منعلىوطعنواوالتقليدالتخفيفإلىومالوا،الدينعنوالبحثالنظر

فيالكلامأنوزعمواالضلالإلىونسبوهُالدينأصولعنفتش

والطفرةوالجزءوالأكوانوالألوانوالعرضوالجسموالسكونالحركة

وضلالة.بدعةوجلعزالباريوصفات

و(لى!البىفيهلتكلمورشادَاهُدىذلككانلووقالوا:

ماكلفيتكلمحئيمتلم!البىولأن)قالوا(رأصحابهوخلفاؤه

مقالاًلأحدبعدهيتركلموشافيَابيانَاوبينهالدينأمورمنإليهيحتاج

وجلعزاللةإلىيقرهمومادينهمأمورمنحاجةإليهللمسلمينفيما

سخطه.عنولِباعدهم

فيهالكلامأنعلمناذكرنامماشيءفيالكلامعنهيرووالمفلمّا

و(له!البىفاتلماخيرَاكانلولأنهضلالةعنهوالبحثبدعة

وجهينمنذلكمنيخلوليسولأنه)قالوا(فيه.ولتكلمواوأصحابه

كانوافإن،جهلوهبليعلموهُلمأوعنه،فسكتواعلموهُيكونواأنإقا

وسعهمكماعنهالسكوتنحنُأيضَاوسعنافيهيتكلمواولمعلموه

فيه،الخوضتركُوسعهمكما)فيه(الخوضتركووسعناعنهالسكوت

يعلموهُلمكانواوإن.عنهالسكوتوسعهمماالدينمنكانلو:لأنه

يجهلوه.لمالدينمنكانلولأنه؟جهلهأولئكوسعكماجهلهوسعنا

ماجملةفهذه.ضلالةفيهوالخوضبدعةفيهالكلامالوجهينكلافعلى

.الأصولفيالنظرتركفيبهاحتجوا

ثلاثةمنعنهالجوابعنه-اللَة-رضيالحسنابوالشيخقال

ا"أنهأيضَايقللم!النسيقاكبأنعليهمالسؤالقبلأحدها::أوجه

أنلزمكمفقد.ا"َالاضمبتدعَا-فاجعلوهُفيهوتكلمذلكعنبحثمن
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!قالبىفيهيتكلملمشيءفيتكلمتمقدإذضلالاَمبتدعةتكونوا

!ش.البيمنوضللتم

مماشيئًايجهللم!ن!البىأنلهملاَميأنالثالهنما:الجواب

والجزءوالسكونوالحركةوالعرضالجسمفيالكلاممنذكرتموهُ

الفقهاءوكذلكمعينَاذلكمنواحدكلفييتكلملموإنوالطفرة

أصولهامعينةذكرتموهاالىالأشياءهذهأنغير.الصحابةمنوالعلماء

مفصلة.غيرجملةوالسنةالقر(نفيموجودة

نالقر1فيموجودفأصلهمافيهماوالكلاموالسكونالحركةاًمّا

اللةقال.والافتراقالاجتماعوكذلكالتوحيد،علىيدلانوهما

أفولقصةفيوسلامهعليهاللَةصلواتإبراهيمخليلهعنمخبرَا-تعالى-

علىدلمامكانإلىمكانمنوتحريكهماوالقمروالشم!الكوكب

الأفولعليهجازمنوإنذلك،منشىءعليهيجوزُلاوجلعزربهأن

بإله.فليسمكانإلىمكانمنوالانتقال

قال.الكتابمنأيضَافمأخوذالتوحيدأصولفيالكلاموأمّا

موجزالكلاموهذالفسدتا!اللّهإلاآلهةلههماككان)لو:تعالىاللّه

فيالحجاجفيالمتكلمينوكلاملهشريكلاواحدبانهالحجةعلىمنبه

وجل:عؤوقوله.الآيةهذهإلىمرجعُهفإنماوالتغالب،بالتمانعالتوحيد

بماإلهكللذهبَإذاإلهمنمعهكانوماولدمناللّهاتخ!!ما

فهجعلوا)أموجل:عزتولهإلىبعفى!علىبعفمهُمولعلاخلقَ

فيالمتكلمينوكلام.!عليهمالخلقُلتشابهكخلقهخلقواشركاء

ذكرناها،اليالآياتهذهإلىمرجعهإنمااللةتوحيدفيالحجاج

مأخوذهوإنماللعدلالتوحيدفروعتفصيلفيالكلامسائروكذلك

.القرآنمن
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اختلفقدالذيواستحالتهالبعثجوازفيالكلامفكذلك

تلكجوازمنتعجبواحئفيهغيرهممنقبلهمومنالعربعقلاء

!هيهات:وقولهمبعيد!رجغذلكترابَاوكنامتناإذا)أ:فقال

وقوله!رميموهيالعظميحى!من:وقولهمثوعدون!لىهيهات

!مخرجونأنكموعقمَالرابًاوكنتممتمإذاأنكم!أيعدكم:تعالى

الموتبعدالبعثجوازفيبالحجاجوردإنمامنهمالكلامهذانحووفي

الححاجولقنه!نبيهوعلمالعقولفيذلكلجوازتأكيدَان1القرفي

أقرتطائفةمنهمطائفتينعلىوجهينمنالبعثإنكارهمفيعليهم

لم.العابقدمذلكجحدتوطائفة،الثانيوأنكرتالأولبالخلق

الذييحعهمها)قل:بقولهالأولبالخلقمنهاالمقرعلىفاحتج

وهويعيدهثمالخلقيبدؤي!لا)وهو:وبقولهمرة!أولأنشأها

عليالآياتهذهفنبههم!عودون(بدأكم!كط:وبقوله!عليهأهونُ

فعلايفعلأنأقدرفهوسابقمثالغيرعلىفعلاَيفعلأنقدرمنأن

ثناؤهحلالباريوأمّاوتعارفكم،بينكمفيماعليهأهونُفهومحدثَا

نأقيلوقدالآخر.منعليهبأهونشىءخلقفلي!أحماؤهوتقدست

أهونُوالاعادةالبعثأنبقدرتهللخلقكنايةهيإنما)عليه(فيالهاء

يكونإنماخلقهابتداءلأنخلقهابتداءمنعليهوأخفأحدكمعلى

منذلكوغيرالأسنانوخروجوالقماطالسرةوقطعوالتربيةبالولادة

منفيهاليسواحدةدفعةتكونإنماوإعادته،المؤلمةالموجعةالآيات

الطائفةعلىبهاحتجمافهذا.ابتدائهمنعليهأهونُفهىشىءذلك

بالخلق.المقر

العالمبقدموقالت،والثانيالأولالخلقأنكرتاليالطائمْةوأفا

والموتحارةرطبةابةوجدناتالوأبمأنشبهةعليهمدخلتاف!نم

الحياةبينيجمعأنيجوزفكيفالترابطبعمنوهويابصئا،باردَا
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فأنكروايجتمعانلاوالضدانسويَاخلفافيصيرالنخرةوالعظاموالتراب

الجهة.هذهمنالبعث

واحدةجهةفيولاواحدكلفييجتمعانلاالضدينأنولعمري

المجاورةسبيلعلىمحلينفيوجودهمايصحُولكنهالمحلفيالموجودولا

الشجرمنلكمجعل!الذيقال(:بانعليهم-تعالى-اللة)فاحتج

ذلكفيوجل--عزاللّه)فردهم!توقدون!هأقمليذانازاالأخضر

منويبسهاحرهاعلىالنارخروجمنويشاهدونه(يعرفونهماإلى

لأنهاالآخرهَالنشأةجوازفجعلورطوبتهابردهاعلىالأخضرالضجر

سويَاخلفافجعلهاالنخرةوالعظامالترابالحياةمجاورةجوازعلىدليل

.!نعيدهخلقأولبدأنا)كما:وقال

علىوردهمأولاَالحوادثأنمنالمتكلمونبهيتكلمماوأمّا

يوموقبلهإلايومولاحركةوقبلهاإلاحركةلاأنه)القالًلين(الدهرية

وجدنافقدغايةإلىلانصفولهإلاجزءمنماقالمنعلىوالكلام

.((ةرطولاعدوى،الاقال:حين!اللّهرسولسنةىِفذلكأصل

فتجرب،الجربىالابلفيتدخلالظاءكأنهاالابلبالُفماأعرا!:فقال

بالحجةافهمهلماالأعرابيفسكت((الأولأعدىنم!،):!البىفقال

كانلوحركةوقبلهاإلاحركةلاأنهزعملمنلوَمنوكذلك،المعقولة

له.حدثلالهفايهَلامالأنواحدةمنهاتحدثلمهكذاالأمرُ

اسود.غلامًاولدتامرأوإناللةنجييا:الرجلقاللماوكذا

)ثمماقال:نعم.:فقالإبى(منلك))هل:!البيفقالبنفيهوعرض

:قال((أورقمن!يهما،،هل:!اللّهرسولفقالحمر.قال:ألوافا((

البىفقال.نزعهعرقالعكقال:ذلكفلانى:قال.أورقفيهاإننعم

الشىءردمننبيهاللةغلممافهذا.((قرعنزعهولدك))ولعل:!
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والنظير.الشبيهمنبهنحكمماسائرفيلنااصلوهوونظيرهشْكلهإلى

المخلوقينيشبهوتقدستعالىاللّهأنقالمنعلىنحتجوبذلك

يخلولالكانالأشياءمنشيئًايشبهكانلوله:نقولبأنجسم،وهو

فإن.جهاتهبعضمنيشبههأوجهاتهكلمنيشبههيكونأنمن

وإن.جهاتهكلمنمحدثَايكونأنوجبجهاتهكلمنيشبههكان

حيثمنمثلهمحدثَايكونأنوجبجهاتهبعضمنيشبههكان

أنويستحيلُله.اشتبهافيماواحدحكمهمامشتبهينكللأنأشبهه

)لي!:وتقدستعالىقالوقدحديثَا.والقد!بمقديمَاالمحدثيكون

.أحد!كفوَالهيكن)ولم:وتقدستعالىوقالشيء!كمثله

وجلعزفقولهينقسملاالجزءنًاونهايةللجسمبأنالأصلوأقَا

لىنهاية!ماإحصاءومحال!مبينإمامليأحصيناهُشيء!وكل:اسى

شيئينيكوناأنيوج!هذالأنينقسمالواحدالشىءيكونأنومحال

عليهما.وقعالعددأنأخبروقد

قصدهنحوالفعللهيتأتىأنيجبالمحدثاننيالأصلُوأمّا

أنتم1ِتمنونما)ألرأسم:تعالىفقولهكراهيتهعنهوتنتفىواختياره

يخلقونأفمبححةيقولواأنيستطعوافلم!الخالقوننحنُأمتخلقونه

يتأتيمنهوالخالقأنفنبههملهكراهيتهمعيكونفلاالولدتمنيهممع

.قصدهعلى"لمخلوقاتمنه

سنةمنفمأخوذالنظرفيالخصمعلىالمناقضةفياصلناوأثا

السمينالحبرلقيحينإياةوجلعزاللةتعليموذلك.!محمدسيدنا

اللةأنالتوارةمنتعالىاللّهأنزلفيماتجدُهلبالئة))نشدتُك:لهفقال

:)مافقالبذلكعيرحينالخبرفغضب((السمينالحبريبغضتعالى

أنزلمن)قل-تعالى-:اللّهفقالشيء!منبشرعلىاللّهأنزل
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التوراةلأنقربعنفناقضه.الآية!اًرونموسىبهجاءالذيالكتاب

علىالتوراةأنزلتعالىاللّهبأنمقرَاالحبركانوقدبضر.وموسىشىء

لاأنإليهمعهدتعالىاللّهأنزعمواالذينناقضوكذلك.موسى

قد)قل:تعالىنجقالالنار.تأكلهبقربانيأتيهمحئلرسوليؤمنوا

كنتمإنقتلتموهمفلمَقلتموبالذيبالبيناتقبليمنرسلجاءكم

وحاجهم.بذلكفناقضهمع!ادقين!

تعالى:قولهمنفمأخوذالخصوممغالطةاستدراكنافيأصلناوأمّا

إلىواردون!لهاأنتمجهنمحصبُاللّهدونمنتعبدونوما!إنكم

بناللةعبدذلكبلغالآيةهذهترلتلمافإفا(يسمعون!لا:هل-وق

.((الكعبةوربمحمدَا،)خصمتُ:فقالخصمَاجدلاَوكانالزبعري

وعزيراعيسىأنتزعمتس!لأمحمديا:فقال!نطاللّهرسولإليهفجاء

تعجبًامخقطعولاّيِمَيسكوتلا!قالبيفسكتَعبدوا.الملائكةمن

والملائكةوعزيرعيسىدخوليوجبماالآيةفيليسلأنهجهلهمن

دونمنتعبدونما)وكليقل:لمو!تعبدون!وما:قاللأنهفيها

اللة(.

حاجهقدأنهقومهليوهم!البىمغالطةالزبعريابنأكارادوإنما

منيعى(الحسنى!مالهمسبقتالذين)إنوجل:عزاللّهفأنزل

عندفضجواذلك!البىفقرأ!مبعدونعنها)أولئكالمعبودين

لِعضونَهو(أمضرآلهتنا!أفقالوا:وغلطهمانقطاعهميتبينلئلاذلك

منهقومُكإذامثلاَمريمَابنَُبِرُض!ولما:تعالىاللةفأنزلعيسى

)خصمون(.:-قولهإلى(يصدون

الكلامفيلناوحجةأصلنذكرهلمأوشالآيذكرناهُ..منماوكل

لأنوالسنةالكتابفيمعينةمسالةتكنلموإنتفصيلمننذكرهفيما

قدوالصحابة!عالضيأيامفيالعقلياتالمسائلمنتعيينهاحدثما

دْكرناهُ.مانحوعلىلهْيهْتكلموا
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علمهافدعنهاسألواالىالمسائلِهذهأن:انلثابوالجص

أيامهفيتحدثلمأنهاغيرمفصلاشيئَامنهايجهلولم!اللّهرسول

فيموجودةأصولهاكانتوإنفيها،يتكلملاأوفيهافيتكلمُمعينة

جهةمنبالدينتعلقلهفيماشىءمنحدثوما.والسنةالقر(ن

وحاجواوجادلوافيهوناظرواعنهوبحثوافيهتكلموافقدالشريعة

الأحكاممنذلكوغير،الفرائضمسائلمنوالجداتالعولكمسائل

الحدودفيوكالمسائلغاربك((علىبحبلك))ووالبتة،والبائنوكالحرام

كلفييجئولمأيامهمفيحدئتقدمماذكرهايكثرمماوالطلاق

اختلفواماذلكجميععلىنصلولأنه!البىعننصمنهاواحدة

.الآنإلىالخلافبقيومافيها

رسولعننصمنهاواحدةكلفييكنلموإنالمسائلوهذه

تعالىاللّهكتابمننصفيهماعلىوقاسوهاردوهافإنهم!اللّه

أحكامإلىردوهاالفروعحوادثأحكامفهذهواجتهادهموالسنة

السمعجهةمنإلاأحكامهاتستدركلانروعهيالىالشريعة

لكلفينبغىمسائلتعيينفيالأصولفيتحدثحوادثفأمّا.والرسل

بالعقلعليها.قف!ملاالأصولجملةإلىحبهمهايردأدْمسلمعاقل

طريقهاالىالشرعسسائلحكملأنذلك،وغيروالبديهةوالحص

وحكم.السمعطريقهااليالشرعأصولإلىمردودةتكونأنالسمع

ولابابهإلىذلكمنشيءكليردأنوالمحسوساتالعقلياتمسائل

.أيامفيحدثفلوبالعقلياتالسمعياتولابالسمعياتالعقلياتتخلط

لتكلمالألفاظبهذهوالطفرةالجزءوفيالقرآنخلقفيالكلام!البى

وتكلمالمسائلتعيينمنأيامهفيحدثماسائربينكماوبينهفيه

فيها.

وأمخلوقغيرالقر؟نانفيحديثعنهيصحلم!قالنييقالثم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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لهمقيلالتابعينوبعضالصحابةبعضقالهقدقالوافإن،مخلوقهو

ذإضالاَمبتدغايكونأنمنيلزمكممامثلوالتابعىالصحابييلزم

فلاذلكفيأتوقفُْفأناقالً:قالفإن.!الرسوليقلهلمماقال

مبتدعذلكفيتوقفكفيفأنتَلهقيلمخلوقغيرولابخلوقاقول

فيهاتوقفوابعدكماالحادئةهذهحدشا))إنيقل:لم!البىلأنضال

منأوبخلقهقالمنوكفروا))ضللواقال:ولاشيئًا((.فيهاتقولواولا

.((خلقهبنفيقال

لامْافيهتتوقفونَأكنتممخلوقاللةعلمأنقائلقاللووخبرونا

.اًئيشذلكفيأصحابهولا!هالبييقللملهم:قيللا.قالوا:فإن

،عريانأو،مكتسأوريانأوشبعانربكمهذاقاللووكذلك

يشمأوعرض،أوجسمأومرطوب،أوصفراوى،أومقرور،أو

يحجوهل،وطحالوكبد،وقلبانف،لههلأويشمهالاأوالمحريح

ونحولا،أميغتموهليركبها،لاأوالخيللِركبوهلسنة،كلفي

لم!اللةرسوللأنعنهتسكتأنينبغىلكانالمسائلمنذلك

تبينفكنتتسكتلاكنتأو.أصحابهولاذلكمنشىءفييتكلم

كذاوتقدسوجلعزاللةعلىيجوزلاذلكمنشيئَاانبكلامك

وكذا.كذابحجةوكذا

عنهأقومأوأهجرهأوبشيءأجيبةولاعنهأسكتُقائلقالفان

له:قيلمات،إذاجنازتهأشهدُلاأومرضإذاأعودهولاعليهأسلملا

لأنضالامبتدعَاذكرقااليالصيغهذهجميعفيتكونأنفيلزمُك

عنه(.فاسكتواذلكمنثميءعنسأل)منيفل:لم!اللةرسول

ذلكمنشيئَاقالولاعنه()قومواولا.(عليهتسلمواالاقال:ولا

ذلك.فعلتمإذامبتدعةفانتم

لموكفرتموهلموالقر(نبخلقلاَهلعمنتسكتوالَمْطولمَل!و
http://www.al-maktabeh.com



بخلت.قالمنوتكفيرخلقهنفىفيصحيححديث!البىعنيرد

وتكفيرخلقهبنفىقالعنه-اللّه-رضيحنبلبنأحمدلأنقالوافإن

فإنفيهتكلمبلذلكعنأحمديسكتلمولملهم:قيل،بخلقهقالمن

وفلانًاوفلانًامهديبنالرحمنوعبدووكيعًاالعنبريعباسلأنمَالوا

لملمولهمقيلكانرفهومخلوقبانهقالومن،مخلوقغيرإنهقالوا

فىيناربنعمرولأنقالوا:فإن!البىعنهسكتعماأولشكيسكت

ليسقالواوفلانا-عنهماللّه-رضىمحمدبنوجعفرعيينةبنوسفيان

ولمالمقالةهذهعنأولئكيسكتلمولملهم:قيل،مخلوقولابخالق

.!اللةرسوليقلها

،مكابرةذلككانمنهمجماعةأوالصحابةعلىذلكأحالوافإن

ولا!البىفيهيتكلمولمذلكعنيسكتوالمفلملهم:يقالفإنه

ليعلمالحادثةفيالكلاممنللعلماءبدلاقالوا:وإن(قائله)كفروا:قال

الكلاممنعتمفلم.منكمأردناهُالذيهذالهم:قيلحكمها.الجاهل

قلدتمشئتموإفيالكلامعننهيناقلتمانقطعتمإذاحئتكلمغشئتمفإن

وتحكم.شهوةوهذهبيانولاحجةبلاقبلكمكانمن

العتق،فيولاوالوصاياالنذورفييتكلملم!فالبىلهميقالئم

مالكصنعهكماكتائا،فيهاصنفولاالمناسخات،حسابفيولا

إذاضلالاَمبتدعةيكونواأنفيلزمهم،حنيفةوأبو،والشافعىوالثوري

يصنفهلمماوصنفوابعينهنضايقلهماوقالوا،!البىيفعلهمافعلوا

وفيما!ق.البىباتلهولمالقر(نبخلقالقائلينبتكفيروقالوا.!البي

معاند.عاقللكلكفايةذكرنا

وسلم.وصحبهوآلهمحمدسيدنجاعلىاللّهوصلىدلةوالحمدُنجز

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الكتابمراجحأه!

هـ.1926الهندطخان،صديقمحمد،العلومأيحد

نشر،نِنمأعثمانالدكتوروتعليقتحقيق،للفارابى،العلومإحصاء

.م4891.ممصرالعربيابفكردار

الدكن،(باد،حيدرط،الرازيللفخر،الدينأصولفيالأربعين

هـ.1353الهند

بيروت-،العلميةالكتبدارط،البغداديالقاهرلعبدالدينأصول

.م1981

لمعاطالبيهقى،بكرأوللإمامالرشاد،سبيلإلىوالهدايةالاعتقاد

.م1983بيروت،الكتب

الهاديعبدمحمدالدكتورترجمةلديبور،،الإسلامفيالفلسفةتاريخ

.م9571القاهرةط،ريدةأبو

برووت.ط،الحوتكمالتحقيقللإسفراليى،،الدينفيالتبصير

الشعب،دارط،العظيمالقرآنتفسيرالمسمىكثير،ابنتفسر

مصر.

العامةالهيئةط،ن1القرلأحكامالجامعالمسمىالقرطى،تفسير

مصر.للكتاب

لروت،العلميةالكتبدارانجوزى،بنالرحمنعبد،إبليستلبي!

.م1987

وعيونالتزيلحقائقعنالكشافالمسمىالزمخشريتفسير

.بيروت،المعرفةدار،التأويلوجوهفيالأقاويل

،الرازقعبدمصطفىالدكتور،الإسلاميةالفلسفةلتاريختمهيد

.م1961القاهرةوالنشر،والترجةالتأليفلجنةطبعة

http://www.al-maktabeh.com
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الحديثةالنفضةدارالجبار،عبدللقاضي،المطاعنعنالقر؟نتتريه

.لروت

المحيد،عبدعرفاتالدكتور،الإسلاميةوالعقائدالفرقفيدراسات

هـ.4041يروت،الرسالةموسسةط

لم،سارشادمحمد.دتحقيق،تيميةابن،والنقلالعقلتعارضدرء

.م1982الرياض،الاسلاميةسعودبنمحمدالامامجامعةط

السلفية،الدارالبدر،بدرتحقيق،قدامةابنالدينموفق،التأويلذم

هـ.1406الكويت

العلمية،الكتبدارط،الدارميللإمامالمريسيبشرعلىالرد

هـ.1358بيروت

،الرياض،طيبةدار،عثيمينبنصالحبنمحمد،العقيدةفيرسائل

هـ.1409

عبدالدكتورتحقيقالجبار،عبدالقاضي،الخمسةالأصولشرح

هـ.3841القاهرة،ليهبهمكتبة،العثمانالكريم

والشاويق،،أرناؤوطتحقيق،البغويالفراءمسعودابن،السنةشرح

319بيروت،الإسلاميالمكتب Aم.

الرسالة،مؤسسةطبع،الحنفيالعزأيابنالطحاوية،العقيدةشرح

/2ًَ!م1990هـ،1411يروت،

العلمية،الكتبدارظْ،طكرَجآَلامحمدبكرأبىللإمامالشرلِعة

.بيروت

قيملابن،والتعليلوالحكمةوالقدزالقضاءمسائلفيالعليلشفاء

.القاهرة،التراثمكتبةط،الجوزية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الدينجلال،والكلامالمنطقفنعنوالكلامالمنطقصون.42

المكرمة.مكةالباز،عباسمكتبة،السيوطي

ودكتورالنشار،ساميعلىدكتور،وتحقيقجع،السلفعقائد.25-

الإسكندرية.طالطالى،عمار

تحقيقالمصابوني،إحماعيلللإمام،الحديثاصحابالسلفعقيدة.26

السبكى.نبيل

نشرعلى،الحميدعبددكتور،المتكلمينخُلّصعندالتوحيدعلم.27

هـ.7541القاهرةالمنار،دار

مكتبةط،التفتازانيالوفاأبوالدكتورمضكلاته،وبعضالكلامعلم.28

.م9791القاهرةبالفجالة،الثقافة

هاشميحيالدكتور،الإسلامفيالكلامعلمنشأةوأهدافعواول.29

921الإسلامية-البحوثمجمعطنرغل، r.هـ

دار،البغداديالقاهرعبد،الناجيةالفرقةوبيانقرِفلابينالفرق03ءص

.م9821بيروت،الجديدةالآفاق

مصر.،العالميةالسلاممكتبة،مصورةحزم،لابن،الفصل031

فؤادتحقيتنالجبار،عبدللقاضيالمعتزلةوطبقاتالاعتزالفضل.32

هـ.3931تون!ى،التونسيةالدارالسيد،

.الرياض،الحديثةالرياضمكتبة،الجوزيةالقيمابنالفوائد،033

دارطالترالي،حامدأبو،والزندقةالإسلامبينابتفرقةفيصل.34

.م1986بيروت،الحكمة

عالمعلى،محمدموسىتحقيق،الغزاليحامدأبوالعقائد،قواعد.35

هـ.1455،بيروتالكتب

http://www.al-maktabeh.com
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1953بيروتط،مكارثيالأبنشرالأثعري،الحسنلأبياللمع

،ةَيِضُملاالدرةشرح،الأثريةالأسراروسواطع،البهيةالأنوارلوامع

هـ.1411بيروت،الاسلاميالمكتبالسفاريى،ماماٍلل

العربيةالمملكة،الرياضط،الحرياللةعوضأحمدالماتزيدية،

السعودية.

زرزور،عدنانالدكتورتحقيقالجبار،عبدللقاضىالقر(نمتشابه

.القاهرة،التراثدار

الجوزية،قيملابن،والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعقمختصر

الموصلى.محمداختصار

بيروت،العربيالكتابدار،الجوزيةقيملابن،السالكينمدارج

.م1972

للملايين،العلمدار،بدويالرحمنعبد.د،الاسلاميينمذاهب

.م1983بيروت

،بيروت،العلميةالكتبدار،فوركلابن،وبيانهالحديثمشكل

هـ.1400

كبرىطالق،العلومموضوعاتفيالسيادةومصباحالسعادةمفتاح

.م9851،بيروت،العلميةالكتبدار،زاده

محيمحمدتحقيق،الأشعريالحسنأبىماماٍلل،الاسلاميينمقالات

.م0195.ممصر،النهضةنشرالحميد،عبدالدين

.القاهرة،الشعبدارط،خلدونابنمقدمة

.م9561،القاهرةط،للشهرستانيوالنحلالملل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


؟94

131الهند،ط،المرتضىلابنوالأملالمنية480 t.هـ

المحمود،الرحمنعبدالدكتور،الأشاعرةمنتيميةابنموقف.49

السعودية.العربيةالمملكةْ،الرياض

مكتبة،مصورةطالإيجي،الدينلعضدالكلامعلمفيالمواقف005

.القاهرةالمتبى،

التراثإحياءدارطالأثير،لابنوالأثر،الحديثغريبفيالخهايه051َ

.م691-3،بيروت،العري

http://www.al-maktabeh.com



نح!هم!ا!
الم!وفعول

لمقدمة.ا

.الكلامعلمإلىمدخل:الأولالمبحث

.الكلامعلمتعريف:liأ

.الكلامعلمءا!لأأهمثانيَا:

عدمائهنظرنيوفاثدتهالكلامعدمموضوع:اَثلظ

والأنصار.المهاجينبينالكلامرابغا:

نئثمأته.عواملوأهموتاريخهالكلامعلمنشأة:انيئالمبحث

وتاريخه.الكلامعلمنشأة(ولاَ:

.الكلامعلمنشاةعواملثانيًا:

الداخلية.العوامل-1

رجية.انالعوامل-2

وعلمائه.الكلامعلىم!خذ:اكلثالمبحث

المتكلمين.عنداللّهمعرفةالراج:المبحث

المعتزلة.عنداللهمعرفةأولاَ:

-تعالى-.اللةوجودوإئباتالأشاعرة:امًخياث

وربوبيته-تعالى-اللّهوجودعلىالأدلة:ا!اث

والجماعة.السنةأهلعند

الصفحة

13

16

ya

26

27

27

or

65

93

94

97

101
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.الصفاتومسألةمالكلاعلماء:الخامسالمبحث

.الصفاتمسألةفيالجهص4رأيأولاً:

.الصفاتمسألةفيالمعتزلةب!أرلانيَا:

.الصفاتمسألةفيالأشاعرةرأممما:!ن

إئباتمسألةمنالسنةأهلموقفرابغ!ا:

.الصفات

الخبرية.الصفاتخامشا:

مسألةمنالمختلفةالفرقوموقفالايمانالسمادس:المبحث

.الايمان

ثهيد.أولاً:

مسألةمنوالجماعةالسنةأهلموقف:امًخياث

ونقصانه.الايمانزيادة

.الايمانفيالاستثناءمسالة:!ن

القيامة.يوم-تعالى-اللَةرؤيةمسألة:عب!لاالمبحث

الرؤيةمنِالمعتزلةموقفأولاً:

.الأشاعرةموقف:اًيل!

المعتزلة.لىوالجماعةالسنةاهلرد:لانً

10

11

13

13

13

13

14

14

لا14
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القدر.:انمنالمبحث!

تمهيد.:أولاًبم

وأنعالالقدرمسألةمنالأشاعرةموتفثانيًا:

العباد.

خلقمسألةمنوالجماعةالسنةأهلموقفثالثًا:

العباد.أفعال

.المطهرةالسنةفيبالقدرالإيمانرابغا:

الملاحق:

اصطلاحاتكشاففيالكلامعلمتعريف:1محلق

للتهانوي.الفنون

الكلامعلمفيالخوضاستحسانفيرسالة:2ملحق

.الأشعريالحسنلأبي

بملمراا

159

"16

fir

7r?

165

171

172

1 VA

189
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